
 

 
 

 
 

 

 
+ INFORMACIÓ: 

L’Eina Cooperativa  

C/ Pamplona 21 

08227 Terrassa 

Tel: 93 736 47 22 / 648 247 285 

e-mail: info@einacooperativa.coop 

www.einacooperativa.coop 

Horari: 

De dilluns a divendres 
De 10.00 h a 14.00 h I de 16.00 h a 20.00 h 

    

 

                      
 

Juga i è  

Programa d’activitats extraescolars 

 

El programa Juga i è  també vol obrir una via de constant reflexió en 

relació al paper de les activitats extraescolars en el marc educatiu actual. 
Entenem que el temps del Lleure Educatiu ha d’adquirir més protagonisme a 

l’hora de donar respostes educatives qualificades i organitzades que 
responguin als interessos i necessitats de lleure de cadascuna de les famílies, 
garantit al màxim la possibilitat que tots els infants puguin accedir-hi 
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ACTIVITATS 

Les activitats proposades a l’Escola Bellaterra pel curs 2014 - 2015 són les que teniu a continuació. Caldrà un mínim de 8 infants a cada dia 

d’activitat per poder fer-la. Depenent del infants inscrits a cada activitat es podran fer grups per edats. Les activitats extraescolars funcionaran 

de les 16:30 a les 18:00. 
 

ORGANIGRAMA ACTIVITATS 

Data d’inici  Juga i è : 29 de setembre 2014 Data de fi: 20 de juny 
                                                                          

 

GRUPS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Infantil 

(P3 a P5) 

Contes i titelles Psicomotricitat Ioga amb família 

 

Expressió artística 

Ludoteca en anglès 

 

Primària 

(1er a 6è) 

Judo 

Teatre musical 

Ball modern 

Guitarra 

Judo  

Teatre musical 

Patinatge Artístic 

Anglès 

Escacs 

               

QUOTES  Juga i è  

 

Activitat 

Juga i 

1 hora i 15 min 

Quota 

mensual* 

5 dies setmana 45,90 

4 dies setmana 38,00 

3 dies setmana 35,50 

2 dies setmana 27,00 

1 dia setmana 17,00 

Esporàdic 1 dia 4,50 

    
                 

    
* Hi haurà un descompte del 5% pels segons germans i successius 

INSCRIPCIONS 

Recollida d’inscripcions: 

 Les rebreu via mail i també les trobareu a la pàgina web de la Cooperativa. Recordeu que s’ha de ser soci/a de l’AMPA per poder participar 

a les activitats. 

Entrega d’inscripcions: 

La inscripció es farà de manera telemàtica, enviant la fitxa d’inscripció per mail i escanejada, degudament omplerta i signada, a l’adreça 

info@einacooperativa.coop  o deixant-la a la bústia de l’AMPA. Fins el 20 de juny. Les places són limitades. 

Documentació per a les inscripcions: 

Foto 

Fotocòpia targeta sanitària de l’infant 

Fotocòpia de les dades bancàries 

L’import de les activitats es cobraran 

directament del vostre compte la 

primera setmana de cada mes. Cal tenir 

en compte que la baixa o canvi a les 

activitats s’haurà d’informar per 

escrit i no més enllà de la darrera 

setmana de cada mes, aquests fulls 

els trobareu a secretaria es podran 

enviar per mail a l’Eina o deixar-ho a la 

bústia de l’AMPA. En cas contrari només 

es retornarà el 50% de la quota. 
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Escola Esportiva l’Eina 2014/2015 

 

L’Escola Esportiva l’Eina compta amb un equip 

d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació 

bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació 

específica del seu esport de referència. L’equip 

està dirigit per una Direcció encarregada de la 

seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona 

suport per a la preparació física i tècnica dels 

infants. 

Organigrama 

Horari Infants DLL DM DX DJ 

16:30 a 

18:00h 

1er a 2on  Multiesports  Multiesports  

3er a 6è 

Basquet Futbol Basquet Futbol 

Competicions 

El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari 

de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a 

les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu últim de les competicions és fer gaudir els infants i 

aprendre a competir de manera saludable. 

Vestuari 

L’escola d’Esports s’encarrega de la gestió del vestuari. A l’inici del curs us farem arribar un document 

per conèixer les talles dels infants participants i fer l’encàrrec del material. 

Quotes 

Entrenament i competició Entrenament 

Dies Activitat 
Quota  

(setembre a juny) 

Dies Activitat Quota  

(setembre a juny) 

2 dies setmana 35,50 € 2 dies setmana 27,00 € 

1 dia setmana 27,00 € 1 dia setmana 17,00 € 

Inscripció 

Les rebreu via mail i també les trobareu a la pàgina web de la Cooperativa. Recordeu que s’ha de ser soci/a de l’AMPA per poder 

participar a les activitats.. La inscripció es farà de manera telemàtica, enviant la fitxa d’inscripció per mail i escanejada, degudament 

omplerta i signada, a l’adreça info@einacooperativa.coop. Fins el 20 de juny. 

Documentació per a les inscripcions: Foto/ Fotocòpia targeta sanitària de l’infant/ Fotocòpia de les dades bancàries 

L’Eina SCCL  

Tel: 93 736 47 22 – 648 247 285 

e-mail: info@einacooperativa.coop 

De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h 
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Activitats extraescolars i esportives 

Escola Bellaterra 
FITXA D’INSCRIPCIÓ 

 

Les teves dades personals s’incorporaran a la base de dades l’Eina SCCL per tal de mantenir-te informat de les nostres activitats. Et garantim 

que aquestes dades son confidencials i d’ús exclusiu de l 'entitat l’Eina. Si ho desitges, pots accedir, rectificar o cancel·lar les dades, 

adreçant-te per escrit a C. Pamplona, 21 08227 Terrassa, al correu electrònic info@einacooperativa.coop o trucant al 93 736 47 22. 

Nom infant: ____________ 1er. Cognom: ______________ 2on Cognom _____________  

Data naixement ____________  Curs 14/15 ____________ Classe: _________________  

Adreça: __________________________________________________________________  

Telèfons contacte: _________________________________________________________  

@ mail __________________________________________________________________  

Nom Mare/Pare/Tutor: ______________________________________________________  

Nº targeta sanitària: ________________________________________________________________________  
 

JUGA I APRÈN 

Programa d’activitats extraescolars 

□ DLL: Activitat...................................................................... 

□ DM: Activitat........................................................................ 

□ DX: Activitat......................................................................... 

□ DJ: Activitat.......................................................................... 

□ DV: Activitat......................................................................... 

Escola Esportiva L’Eina 

 

 

 

□ DLL: Activitat.............................................................. 

□ DM: Activitat............................................................... 

□ DX: Activitat................................................................ 

□ DJ: Activitat................................................................. 

□ DV: Activitat................................................................ 

 

Qui el vindrà a buscar?/Marxa sol?: _________________________ DNI _______________  

 

IBAN ES       
 

INFORMACIÓ SANITÀRIA 

Malalties: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Al·lèrgies: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Medicació: _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Altres Observacions: _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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