
APIMA “ES TREN” CEIP SON RULLAN

Telèfon i 626 343 837

e-mail apimaestren@gmail.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021 - 2022

LA INFORMACIÓ, FORMULARI INSCRIPCIÓ, ETC. LA PODEU TROBAR A LA WEB DE L’ESCOLA,

MENÚ “SERVEIS”,      APARTAT “ACTIVITATS EXTRAESCOLARS”

● Al final d’aquest document trobareu les activitats, dies, preus, i altre informació.

● Les activitats començaran el dilluns 4 d’octubre i es realitzaran d'octubre a maig,
de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 h.

● Les inscripcions es realitzaran omplint un formulari a la pàgina web de l'escola, des
de el dijous 16 fins el dimarts 21 de setembre a les 15:00 hores.

● Les llistes d'admesos provisionals seran publicades al tauler de l’APIMA devora
la porta principal de l’edifici de primària el dia 22 abans de les 12 h, amb el DNI de
la persona que faci la inscripció.

● En cas de més sol·licituds que places ofertades es realitzarà un sorteig el dia 22
a les 13:35 h., devora la barrera de l'entrada principal de l’escola de primària per
treure dues lletres que determinaran  l’ordre d’inici de les llistes.

● Les llistes d'admesos definitives seran publicades al tauler de l’APIMA devora la
porta principal de l’edifici de primària el dia 27 abans de les 14 h, amb el DNI de la
persona que faci la inscripció.

● També se’ls informarà sobre la forma d’efectuar el pagament de les activitats.

● Si queden sense plaça a l’activitat triada, quedaran en llista d’espera.

● Si queden activitats amb places lliures se podrá apuntar contactant al WhatsApp
de l'APIMA 626 343 837 (abans de dia 30 de setembre).

● Qualsevol canvi o baixa abans de començar l’activitat s’haurà de comunicar a
l’APIMA.

● Durant el curs escolar les baixes de les activitats es comunicaran directament al
monitor de l’activitat.

● Les activitats poden ser cancel·lades durant el curs, si tenen baixes i no arriben al
mínim d’alumnes establert per cada activitat..

● Per poder realitzar les diferents activitats els nins/es han d’estar inscrits, pagar les
quotes, no tenir quotes pendents, acceptar i complir la normativa.  En cas contrari es
donarà de baixa de l’activitat.

● Totes les activitats han estat aprovades en Consell Escolar.

● Els alumnes hauran de dur mascaretes tot el temps de l’activitat

● El preus per a NO socis de l’APIMA tindrán un increment de 4€

Us recordam que la feina de l’APIMA és voluntària



APIMA “ES TREN” CEIP SON RULLAN

Telèfon i 626 343 837

e-mail apimaestren@gmail.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021 - 2022

INSCRIPCIONS: de dijous 16 fins dimarts 21 (a les 15:00 hores)

LLISTES PROVISIONALS: dimecres 22 (12 h. al tauler APIMA porta principal primària)

SORTEIG: dimecres 22 (13:35 hores)

LLISTES DEFINITIVES: dijous 27 (14 h. al tauler APIMA porta principal primària)

INFANTIL

Activitat (mínim - máx) dia preu soci
mensual

lloc sortida

BALL (10-__) Dilluns i dimecres 26 € porxo pati porta de davant
(hall)

INICIACIÓ AL FÚTBOL
(10-__)

Dilluns i dimecres 26 € pista pista

MANUALITATS (10-__) Dimarts i dijous 28 €  (material
inclòs)

menjador menjador

(PREUS PER A NO SOCIS tindràn un increment de 4 €)

PRIMÀRIA

Activitat (mínim - máx) dia preu soci
mensual

lloc sortida

BALL (10-__) Dimarts i dijous 26 € porxo pati porta de davant
(hall)

DIBUIX (10-__) Dimarts 20 €  (material
no inclòs)

menjador menjador

MANUALITATS (10-__) Dilluns i dimecres 28 €  (material
inclòs)

menjador menjador

WE DO 1 (robòtica) (6-9) Dijous 27 € aula porta de davant
(hall)

(PREUS PER A NO SOCIS tindràn un increment de 4 €)

Us recordam que la feina de l’APIMA és voluntària


