
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:30
a

16:30

Ball Modern New Age I (anglès) Ball Modern New  Age  I
(anglès)

Zumba Kids

Tennis  en  anglès  (5-8
anys)

Art  Activa  (3-7  anys)
* pendent

Tennis  en
anglès  (5-8
anys)

Art  Activa  **(si
hi  ha
demanda)

Multiesport

Ballet (4-8 anys) Robòtica  WeDo 1  (6-
12 anys)

Ballet  (4-8
anys)

Robòtica WeDo 2
(6-12 anys)

Art  Activa  (3-7
anys) * pendent

Robòtica Beebots (3-4
anys)

Robòtica  Coji  /
Train  Coding
Expres (5 anys)

Teatre  petits  (4-6
anys)

Teatre petits  (4-
6 anys) **(si hi
ha demanda)

16:30
a

17:30

Teatre  grans  (7+
anys)

Teatre grans (7+
anys)  **(si  hi
ha demanda)

Natació  Duets  (3-4
anys) (fins 17:00h)

Natació  Duets  (5-6
anys  iniciació)  (fins
17:25h)

Natació  Duets  (6+
anys) (fins 17:25h)

* Art Activa és una activitat que encara no està confirmada
* Si hi ha demanda es pot obrir grup els dijous tant d’Art Activa com de Teatre
* Possibilitat de servei de ludoteca amb Espiral Online

Matrícula obligatòria: 20€ pels NO socis (els socis de l’AMIPA no paguen matrícula). 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€ anuals,  només es  paga una vegada independentment  del  número

d’activitats que facin.
Número de compte de l’AMIPA (quota soci, matrícula no socis i assegurança d’accidents)
Bankia ES03 2038 3415 7260 0010 7887 
Per fer-vos socis seguiu les instruccions de la web: https://amipaesmolinar.wordpress.com/socis/
Observacions generals:

• Per a totes les activitats es necessita un mínim d’alumnes, sinó no es farà l’activitat
• Heu de fer la reserva i pagar 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  

Data actualització: 23/09/2019

https://amipaesmolinar.wordpress.com/socis/


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020

TENNIS EN ANGLÈS

◦ Impartit per la Federació Balear de Tennis (https://www.ftib.es/es/)

◦ Contacte: Sonia Galarzo – 628 58 82 50 - sgalarzogarau@gmail.com

◦ Preu: 

▪ 1 hora setmanal: socis 20€ mensuals / no socis: 27€ mensuals

▪ 2 hores setmanals: socis 38€ mensuals  / no socis: 45€ mensuals

▪ 10% de descompte per família nombrosa

▪ 10% de descompte per 2n i 3r germà

▪ Grup: 5 a 8 anys (mínim 6 nins, màxim 8 nins)

TEATRE

◦ www.arteenrueda.com  

◦ Contacte: Gabriel Marcomini - 622 78 03 38 - gemarcomini@gmail.com

◦ Grups: petits (4-6 anys) / grans (a partir de 7 anys)

◦ Preu (1 hora setmanal): socis 18€ mensuals / no socis: 25€ mensuals

◦ Mínim 5 nins, màxim 12 nins

ROBÒTICA

◦ Preu (1 hora setmanal): socis 24€ mensuals / no socis: 31€ mensuals

◦ Inscripcions: http://nexusrobotica.com/copia-de-ceip-moliner/

◦ Grups: 

▪ Bee bots:  de 3 a 4 anys (Bee-bots) 

▪ Coji y Train Coding Express: 5 anys 

▪ Lego Wedo 1 i 2: de 6 a 12 anys (Lego Wedo 2 si han superat Lego Wedo 1)

◦ Mínim 5 nins, màxim 10 nins

◦ +  info:  http://nexusrobotica.com/nexus-robotica-lanza-sus-nuevas-actividades-extraescolares-2019-
2020/

ART ACTIVA

◦ Contacte: Tinons 622 41 82 71

◦ Preu (1 hora setmanal): socis 20€ mensuals / no socis: 27€ mensuals

◦ Preu (2 hores setmanals): socis 40€ mensuals / no socis: 55€ mensuals

◦ Mínim 10 nins, màxim 15 nins

Data actualització: 23/09/2019
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-2020

BALLET

◦ Contacte: Sabrina López – 686 90 40 42

◦ Preu (1 hora setmanal): socis 20€ mensuals / no socis: 27€ mensuals

◦ Preu (2 hores setmanal): socis 40€ mensuals / no socis: 55€ mensuals

◦ Mínim 10 nins, màxim 15 nins

NATACIÓ

◦ Preu (1 hora setmanal): 75€/trimestre (3-4 anys), 58€/trimestre (5-6 anys iniciació i 6+ anys)

◦ Horari: 3-4 anys de 16:30 a 17:00 (30 minuts) / grans de 16:30 a 17:25 (55 minuts)

◦ Contacte: Duet Sports Portitxol 971 27 02 10 (heu de dir que sou de l’AMIPA Es Molinar)

◦ Important: els familiars han d’acompanyar als infants al Duets i recollir-los puntualment a la sortida.
Aquesta activitat només és per a socis de l’AMIPA.

BALL MODERN / NEW AGE / ZUMBA KIDS / MULTIESPORT

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

LUDOTECA

L’AMIPA no ofereix servei de ludoteca durant el curs escolar (només juny i setembre). Però si necessitau aquest
servei, o heu de deixar els nins més enllà de les hores en què l’AMIPA ofereix les extraescolars podeu contactar
amb Espiral Online (entitat amb la qual l’AMIPA col·labora i que tenen el seu centre a la Gruta) que oferiran aquest
servei durant tot el curs escolar. Els monitors d’Espiral venen a cercar als infants al menjador i els duen al seu
centre, i els heu de passar a recollir allà. Per a més informació, inscripció, preus, etc. contactau amb Espiral (971
49 44 94) indicant que sou del CEIP Es Molinar. 

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

Data actualització: 23/09/2019

http://espiralonline.org/

