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Què passa a l’escola a partir de les 17:00 h?

MÉS INFORMACIÓ A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA O A extraescolars@luzcasanova.epiaedu.cat

Inici d’activitats 3 d’Octubre

Inscripcions i publicació de l'oferta del 8 al 23 de setembre



Oferta d’activitatsOferta d’activitats
Curs 2022 -2023

MULTIESPORT INFANTIL

30 euros/mes

Per alumnes de P3 a P5

Dimarts i dijous, de 17.00 a 18.00 h

AULA D’ESTUDI ESO

30 euros/mes

Per alumnes de 1r a 4t d’ESO

Dimecres i divendres, de 17.00 a 18.00 h

37,50 euros/mes

Per alumnes de 2n a 6è de primària

Divendres, de 17.00 a 19.00 h

PATINATGE PRIMÀRIA BÀSQUET 1 i 2 PRIMÀRIA

30 euros/mes

Per alumnes de 1r a 3r

Dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.00 h

30 euros/mes

Per alumnes de 4t a 6è

Dimarts i Dijous de 17.00 a 18.00 h

PLAYKIDS PRIMÀRIA (ANGLÈS)

30 euros/mes

Per alumnes de 1r a 2n de primària

Dimarts i dijous, de 17.00 a 18.00 h

PLAYKIDS INFANTIL (ANGLÈS)

30 euros/mes

Per alumnes de P3 a P5

Dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.00 h

MOU-TE PRIMÀRIA

50 €/anual

Per alumnes de 1r a 6è 

Divendres, 17.00 a 18.15 h

MOU-TE ESO

50 €/anual

Per alumnes de 1r a 4t d’ESO

Divendres, 15.00 a 16.30 h

VOLEIBOL ESO

40 euros/mes

Per alumnes de 1r a 4t d’ESO

Dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.00 h

InfantilInfantil

PrimàriaPrimària

ESOESO
BÀSQUET ESO

40 euros/mes

Per alumnes de 1r a 4t d’ESO

Dimarts i dijous, de 17 .00 a 18.00 h 

BALLS MODERNS 1 i 2 PRIMÀRIA

35 euros/mes

Per alumnes de 1r a 3r

Dilluns i dimecres, de 17.00 a 18.30 h

35 euros/mes

Per alumnes de 4t a 6è

Dimarts i Dijous de 17.00 a 18.30 h
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Normes de funcionamentNormes de funcionament

PLACES

Les activitats extraescolars tenen uns màxims i uns mínims estipulats depenent de l’activitat, de 
manera que si l’extraescolar compta amb el màxim d’alumnes inscrits, no es podran rebre més 
inscripcions i si no s’arriba al mínim d’alumnes en una extraescolar s’avisara a les famílies. 

INICI – Totes les activitats començaran la setmana del 3 d’Octubre.

FINAL – La finalització de totes les activitats, tant esportives com culturals, serà l’últim dia d’escola 
abans de l'inici de la jornada intensiva.

Període d’inscripció del 08 al 23 de Setembre. Podeu fer la vostra inscripció a través de la pàgina 
web de l'escola.

Per motius organitzatius, si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s mo-
dificada en la seva franja horària o, en el pitjor dels casos, fins i tot es podria anul·lar l’activitat.

Els dies de pluja es faran totes les activitats. Les activitats a l’aire lliure es reubicaran fent ús de les 
zones cobertes.

Els participants de fora de l’Escola Pia Luz Casanova han de lliurar una fotografia mida carnet i 
fotocòpia de la tarja Catsalut.

https://cutt.ly/aW3Humd

PAGAMENTS

Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari on es factura l’Escola. 

Per a aquells alumnes que són de fora de l’Escola, també es facturarà un rebut al número de 
compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció.

Cal tenir present que es facturaran 9 mensualitats, d’octubre a juny, més un pagament únic de la 
matrícula (20,00 €), el qual es cobra en el primer mes de l'activitat, aquesta matrícula és per alumne 
i no per activitat.

Si un alumne es dona d’alta/baixa a meitat de curs s’haurà d’omplir el formulari pertinent, i se li 
cobrarà el mes sencer independentment de la data d’inici/baixa.



SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El període per sol·licitar les beques per a les extraescolars seran del dia 14 de setembre al 6 d'Octu-
bre, ambdós inclosos, de manera telemàtica en www.plaesportescolarbcn.cat a l'apartat de Sub-
vencions EFHE.

Totes aquelles famílies interessades en sol·licitar l'ajut a les activitats extraescolars hauran d'estar 
inscrites primerament i després contactar amb el coordinador d'extraescolars de l'escola sol·lici-
tant el codi de referència per fer efectiva la sol·licitud de l'ajut.

Per dur a terme la sol·licitud de subvenció heu de complir amb els següents requisits:

1. Els infants han d’estar preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homolo-
gada.

2. Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre 
de la unitat familiar, igual o inferior a 10.000 € anuals. 

3. Que la unitat familiar estigui empadronada i resideixi a Barcelona.

4. Els infants han de tenir entre 6 i 17 anys (o iniciar el primer curs de primària) en el moment de la 
sol·licitud. 

Qualsevol dubte que tingueu podeu consultar-la amb el coordinador d'extraescolars, de 15:00h a 
19:00 h a la secretaria de l'escola o enviant un mail a extraescolars@luzcasanova.epiaedu.cat


