
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018- 2019

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:30
a

16:30

El  llibre  perdut  de  les
bèsties  (2  hores
seguides)

Teatre (de 4 a 7 anys) Tennis  grup  3
(petits)

Robòtica  grup  3
(petits)

Zumba Kids

Música grup 1
(3 i 4 anys)

Robòtica  grup  1
(petits)

Robòtica  grup  4
(grans)

New  Age  II
(anglès)

Tennis grup 1
(grans)

Robòtica  grup  2
(grans)

Ball modern New Age I (anglès) Ball modern New  Age  I
(anglès)

Música grup 3 (5 i
6  anys)  *s’obrirà
grup  si  s’omple
dilluns

16:30
a

17:30

El  llibre  perdut  de  les
bèsties   (2  hores
seguides)

Teatre  (a  partir  de  8
anys)

Tennis  grup  4
(grans)

Música grup 4 (3 i
4  anys)  *s’obrirà
grup  si  s’omple
dilluns

Música grup 2
(5 i 6 anys)

Tennis grup 2
(petits)

Activitats impartides per:
Victor I. García (llibre bèsties) Lara Ibáñez Vicens (música) Federació Balear de Tennis

Nexus Robótica German Marcomini (teatre) Dic Drac (resta)

Matrícula obligatòria: 20€ (socis AMIPA gratuït). La matrícula dóna accés a totes les activitats organitzades per
l’AMIPA (matinet i extraescolars), només es paga una vegada directament a l’AMIPA.

Assegurança d’accidents
• Activitats gestionades per Dic Drac: és opcional, Dic Drac ja té assegurança d’accidents
• Resta d’activitats extraescolars: 7€, només es paga una vegada independentment del número d’activitats

que  facin.  Endemés  té  més  cobertures  i  cobreix  accidents  escolars  i  extraescolars.  Més  info:
https://amipaesmolinar.wordpress.com/asseguranca-accidents-personals-voluntaria/

Número de compte de l’AMIPA (socis, matrícula no socis i assegurança d’accidents)
Atenció! Nou número de compte de Bankia ES03 2038 3415 7260 0010 7887 
Per fer-vos socis seguiu les instruccions de la web de l’AMIPA: https://amipaesmolinar.wordpress.com/socis/
Nou horari de l’AMIPA: el primer dilluns de cada mes de 9.10h a 9.30h

Novetats curs 2018-2019
• Oferim noves activitats: tennis, repàs escolar (el llibre perdut de les bèsties) i teatre. Continuam també

amb les novetats de l’any passat (música i robòtica) però hem canviat d’empresa
• Amb les activitats de Dic Drac de dos dies oferim la possibilitat de només anar-hi un dia, pagant menys per

l’activitat, per si l’altra dia voleu anar a una altra activitat
• En algunes activitats (Dic Drac, tennis) oferim descomptes per germans i famílies nombroses

Observacions generals:
• Per a totes les activitats es necessita un mínim d’alumnes, sinó no es farà l’activitat
• Heu de fer la reserva de les activitats directament amb les empreses organitzadores
• No fa falta dur el carnet de soci segellat. Les empreses comprovaran amb l’AMIPA si els assistents són

socis o no
• A partir d’octubre serà necessari ser soci de l’AMIPA per beneficiar-vos del descompte a les activitats  

https://amipaesmolinar.wordpress.com/asseguranca-accidents-personals-voluntaria/
https://amipaesmolinar.wordpress.com/socis/


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018- 2019

El llibre perdut de les bèsties

• https://llibreperdut.wordpress.com/  
• Contacte: Victor Ivan García - 690 29 61 45 - 

victor.ivan.garcia@gmail.com 
• Activitat per aprendre ciències, matemàtiques, llengua i anglès jugant en un món fantàstic
• A partir de 8 anys
• Preu: socis 30€ mensuals – 2 hores setmanals seguides els dilluns  / NO socis: 41€ mensuals
• Dilluns dia 24 de setembre demo gratuïta   amb els nins que vulguin assistir  de 15.30 a 16.30 a

l’escola. A les 16.30 xerrada amb les famílies per comentar l’activitat. Confirmar assistència a la persona de
contacte (Victor) per saber quanta gent hi anirà.

Música

• Enguany no hem pogut continuar amb Ireneu Segarra per falta de disponibilitat de mestres, però des
d’Ireneu ens han passat un contacte que segueix la seva mateixa filosofia, amb la metodologia de Gordon.

• Contacte: Lara Ibáñez Vicens - 633 23 35 10 - laraiv89@gmail.com
• Preu socis: 18€ mensuals – 1 hora setmanal / No socis: 23€ mensuals

◦ Grup de 3 i 4 anys / Grup de 5 i 6 anys
• S’ofereix l’activitat el dilluns, si s’omplen els dos grups es pot oferir l’activitat també el divendres si s’arriba

al mínim d’alumnes

Tennis

◦ Impartit per la Federació Balear de Tennis (https://www.ftib.es/es/)
◦ Contacte: Aurelia - 671 64 41 14 - aurelia@ftib.es
◦ Preu: socis 20€ mensuals – 1 hora setmanal / no socis: 25€ mensuals

▪ Possibilitat de dues hores setmanals: 38€ mensuals (socis) / no socis: 48€
▪ 10% de descompte per família nombrosa
▪ 10% de descompte per 2n i 3r germà
▪ Mínim 6 nins, màxim 8 nins
▪ Grup petits: 5 i 6 anys / Grup grans: 7, 8 i 9 anys

Teatre

◦ www.arteenrueda.com  
◦ Contacte: Gabriel Marcomini - 622 78 03 38 - gemarcomini@gmail.com
◦ A partir de 4 anys, sense límit d’edat
◦ Preu: socis 18€ mensuals – 1 hora setmanal  / no socis: 23€ mensuals
◦ Possibilitat de demostració de l’activitat, contactar directament amb Gabriel

Robòtica

◦ Per  problemes  amb  l’anterior  empresa,  enguany  hem  decidit  canviar  a  Nexus  Robótica
(http://nexusrobotica.com/), empresa de Palma que ofereix la mateixa activitat a multitud d’escoles. 

◦ Preu: socis 21€ mensuals – 1 hora setmanal / no socis: 26€ mensuals
◦ Inscripcions:  http://nexusrobotica.com/colegios-extraescolares/ (cerca el  formulari  d’inscripció  de la

nostra Escola)
◦ Grups: petits de 3 a 6 anys (Bee-bots) / grans: de 6 a 12 anys (Lego Wedo)

Resta d’activitats de Dic Drac

◦ Veure full adjunt on s’expliquen horaris i preus de les activitats de Dic Drac

Inscripcions fins dimecres 26 de setembre
Si no hi ha un mínim d’alumnes a cada activitat no començarà l’activitat

+info a la web https://amipaesmolinar.wordpress.com/
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