
“Formant i educant als teus fills/es” 

ACTIVITATS  
EXTRAESCOLARS 

• Conciliació laboral i familiar: horari ampliat.

• Socialització: compartir idees, jocs i temps.

• Complementació de la formació del xiquet/a.

• Treball de la tolerància, el respecte, la cooperació, etc. 

• Formació integral i consolidació d'aptituds.

• Millora de la salut física i emocional.

• Diversió i estimulació.

En Torresport ens dediquem a la gestió educativa, esportiva i de 

lleure des de 1998, amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat als 

nostres clients / es amb les màximes garanties i professionalitat. 

Podeu consultar a torresport.es tota la documentació legal: Pla d'I-

gualtat, certificat de Prevenció de Riscos Laborals, certificat del paga-

ment de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària. 

Per a nosaltres / es, les activitats extraescolars són una oportunitat 

única d'aprenentatge no únicament de l'esport o l'activitat en si ma-

teixa, sinó també un moment perfecte per a la transmissió de valors i 

hàbits saludables que els facen ser millor persones en un futur. 

Per això, les sessions que hem dissenyat incorporen jocs i exercicis 

per treballar i reforçar tots aquests els valors i hàbits de salut mitjan-

çant l'activitat. 

BENEFICIS LA EMPRESA 

METODOLOGIA 

ACTIVITAT ETAPA DIES HORARI PREU MES (2 o 1 hora) 

Ball infantil Infantil Dimarts i dijous 17:00 a 18:00 18 € / 12 € 

Teatre musical Primària Dimecres 15:00 a 17:00 18 € / 12 € 

Patinatge Infantil y Primària Dilluns i dimecres 17:00 a 18:00 18 € / 12 € 

Robòtix Lego Primària Dimecres 15:00 a 17:00 35 € 

Hockey en línea Primària Dilluns i dimecres 17:00 a 18:00 18 € / 12 € 

Dactilopintura Infantil Dimecres 15:00 a 17:00 18 € / 12 € 

Dibuix (grup 1) Primària Dilluns i dimecres 13:15 a 14:00 18 € / 12 € 

Dibuix (grup 2) Primària Dilluns i dimecres 14:00 a 14:45 18 € / 12 € 

Escoleta de Fútbol Infantil Dimarts i dijous 17:00 a 18:00 18 € / 12 € 

Gimnàstica Rítmica Primària Divendres 12:00 a 13:00 12 € 

Ball modern Primària Dimarts i dijous 12:00 a 13:00 18 € / 12 € 

Aula matinera Infantil i Primaria Tots els lectius 7:30 a 9:00 36 € 

Ballet Primària Dilluns i dimecres 13:00 a 14:00 18 € / 12 € 

Ciència Divertida Infantil i Primària Dijous 13:00 a 14:00 35 € 

OFERTA D´ACTIVITATS 

* Desccompte al segon germà/na de 1 € mensual per activitat i tercer germà/na gratuït (excepte Robotix i Ciència Divertida).

Informació sobre les activitats i continguts 

en www.torresport.es al apartat  

d´activitats extraescolars! 



BUTLLETÍ D´INSCRIPCIÓ 2018-2019 

COL·LEGI: ________________________________________________         DATA D´INSCRIPCIÓ: __________________________ 

NOM I COGNOMS*: _______________________________________    DATA DE NAIXEMENT* :_____/_____/____________ 

CURS I GRUP*:___________________        E-MAIL: ______________________________________________________________ 

TELÈFONS DE CONTACTE*:______________________ / ____________________   Nº SIP*: _____________________________ 

ESCRIVIU LES ACTIVITATS ELEGIDES 

 

DADES BANCÀRIES* 

Titular del compte:_______________________________________________________ 

 

Entitat       Suc.         DC     Nº Cte                     
 

Clàusules 

1. El nombre mínim d'alumnat per a la posada en marxa de l'activitat serà la que s'hagi acordat amb l'AMPA i estarà establert en la butlleta 

d'inscripció (12 alumnes / as per activitat). Les activitats començaran segons la data establerta a la mateixa fitxa. En cas de no sortir 

l'activitat es comunicarà a les famílies la suspensió de la mateixa. 

2. En cas necessari i previ avís a les famílies, podran variar-se els horaris de les activitats. 

3. La mare, el pare o persona autoritzada haurà de recollir puntualment els / les nens / es a la finalització de les activitats. 

4. No es considera vàlid aquell butlleta d'inscripció amb algun camp obligatori (*) il·legible o buit. 

5. En cas de lesió o accident d'un alumne / a i de no poder contactar amb la família, s'autoritza a Torresport a prendre les mesures oportu-

nes per solucionar-ho. S'utilitzarà el nombre de SIP en aquests casos. 

6. Torresport Gestión Educativa S.L. es reserva el dret a utilitzar les fotos o materials audiovisuals en els quals apareix l'alumnat com a 

material de publicitat sempre que no hi hagi oposició per part de les persones que apareguin en aquests documents gràfics. 

 

Com a pare, mare o tutor / a, he llegit i accepte les clàusules: 

 

                                       

ACTIVITAT DIES HORARI 

1.   

2.   

3.   

SIGNATURA 

• INICI DE LES ACTIVITATS: Les activitats comencen el dilluns 1 d'octubre. 

• INSCRIPCIONS: mitjançant aquest butlletí, dipositant-lo a la bústia Torresport o de l'AMPA del col·legi o mitjançant la nostra web 

(www.torresport.es). Data màxima d'admissió per començar a l'octubre, el 29 de setembre. Per a noves altes a partir d'octubre, us truca-

rem per confirmar que tenim la inscripció i el vostre fill/a ja pot assistir a l'activitat. 

• BAIXES: Les baixes atendran únicament i exclusivament mitjançant la "sol·licitud de baixa" per escrit i el seu posterior dipòsit a la bústia 

Torresport o AMPA abans del dia 25 de cada mes o per email a contacto@torresport.es. En cap cas s'atendran altes o baixes per via te-

lefònica o mitjançant el monitor/a de l'activitat. 

• ADMESOS / ES: Qui haga presentat el butlletí en les dates indicades pot considerar admès/a. 

• PAGAMENT D'ACTIVITATS: La modalitat de pagament serà mitjançant rebut bancari mensual. La devolució dels rebuts genera unes des-

peses bancàries i d'administració de 5 € que aniran a càrrec del titular del compte. 

• HE DE RECOLLIR EL MEU FILL/A I DUR-HO A LES ACTIVITATS? 
El monitor / a de l'activitat es farà càrrec de recollir els seus fills / es i portar-los on es faci l'activitat. 

• SOBRE LES ACTIVITATS 
Tots els monitors/es estan titulats/des en l'activitat que imparteixen. 

La metodologia és amena i està adaptada al grup d'alumnes/as al qual va dirigit. 

En cas de pluja NO es suspendrà l'activitat. El monitor/a readaptarà la classe en l'espai de què es dispose. 

 
Podeu contactar amb nosaltres de dilluns a divendres de 10:00 a 14:30 hores a través del telèfon  

964 297 716 (Oficina) o 636 154 544 (Víctor, director tècnic) o mitjançant el nostre e-mail contacto@torresport.es 

INFORMACIÓ IMPORTANT 
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