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            Badalona, 28 de juny de 2022 

 

Benvolgudes famílies,  

 

A continuació us presentem una primera proposta d’activitats extraescolars pel proper 

curs 22-23. Estem valorant el fet d’incorporar algunes activitats més, però en aquests 

moments encara no us les podem avançar. En uns dies, al web de l’Escola tindreu 

informació més concreta sobre totes aquestes activitats extraescolars, així com si afegim 

alguna altra activitat. 

 

Així mateix, en la següent adreça electrònica que es troba a la nostra web, podreu fer la 

inscripció a partir de l’1 de juliol: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzyp

KSC5GfWPtFJg/viewform. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 22-23:  

Activitat Grup Dia i Horari Quota  

Futbol P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 50 euros. 

Prebenjamins 

1r i 2n Primària 

Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 65 euros 

(equips federats). 
Benjamins 3r i 

4t Primària 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

Alevins 5è i 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 18.00h a 

19.15h 

Infantils 1r i 2n 

ESO 

Dilluns i Dimecres de 18.00h a 

19.15h 

Cadets 3r i 4t 

ESO 

Dimarts i Dijous de 19.00h a 

20.15h 

Juvenil  Dilluns i Dimecres de 19.00h a 

20.15h 

Junior femení Dilluns i Dimecres de 20.00h a 

21.15h 

Junior masculí Dimarts i Dijous de 20.00h a 

21.15h 

Bàsquet P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 50 euros. 1r  i 2n Primària Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.30h 

3r, 4t i 5è 

Primària 

masculí 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.30h 

42 euros mensuals (8 

quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 65 euros 

(equips federats). 5è i 6è 

Primària 

femení 

Dimarts de 18.15h a 19.45h 

Divendres de 17.15h a18.45h 

2n ESO femení Dilluns de 17.30h a 18.45h i 42 euros mensuals (8 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzypKSC5GfWPtFJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUo0yVneiD3ipJY7OIfGNRRwtoN2WrVdzypKSC5GfWPtFJg/viewform
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Dimecres de 18.15h a 19.45h quotes: octubre-maig). 

Inscripció de 80 euros 

(equips federats). 
4t ESO masculí Dilluns de 18.15h a 19.30h, 

Dimarts de 19.45h a 21.00h i 

Dijous de 18.30 a 20.00h 

Escola de 

Balls  

P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

40 euros mensuals (9 

quotes: octubre-juny). 

1r i 2n Primària Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

3r i 4t Primària Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària (+ 

aprèn a ballar 

zumba) 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

ESO (+ aprèn 

a ballar 

zumba) 

Dimarts i Dijous de 18.30h a 

19.30h 

Escola 

d’Idiomes: 

Anglès (nova 

proposta amb 

ACTIVA 

IDIOMES)* 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Enviarem 

informació 

addicional 

P3 Dilluns, de 17.00h a 18.15h 42 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries. 

P4 i P5 Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

52 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries. 

1r i 2n Primària  Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

3r i 4t Primària Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària 

Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

ESO Dimarts i Dijous de 17.10h a 

18.40h 

59,50 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 8 quotes 

d’octubre-maig). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries 

Escola 

d’Idiomes: 

Francès 

(nova 

proposta amb 

ACTIVA 

3r a 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

52 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 
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IDIOMES)* 

 

 

 

*Enviarem 

informació 

addicional 

materials i activitats 

complementàries. 

ESO Dilluns i Dimecres de 17.10h a 

18.40h 

59,50 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 8 quotes 

d’octubre-maig). 

Matrícula de 50 euros 

en concepte de 

materials i activitats 

complementàries. 

Robòtica 

(nova 

proposta amb 

ACTIVATECH)* 

 
 

 

 

*Enviarem 

informació 

addicional 

P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

52 euros mensuals 

(mitja quota al 

setembre i 9 quotes 

d’octubre-juny). 

Inscripció de 30 euros 

en concepte de 

material d’aula. 

1r i 2n Primària  Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

3r i 4t Primària Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

ESO Dilluns i Dimecres de 17.00h a 

18.15h 

JUDO P4 i P5 Dilluns i Dimecres de 17.00 a 

18.15h 

40 euros (9 quotes: 

octubre-juny). 

1r a 4t Primària Dimarts i Dijous de 17.00h a 

18.15h 

5è i 6è 

Primària 

Dimarts i Dijous de 18.30h a 

19.30h 

ESO Dimarts i Dijous de 19.30h a 

20.30h 

Els grups de totes les activitats extraescolars es formaran partint del número d’inscrits. De 

no aconseguir el nombre mínim de participants per fer viable l’activitat, l’escola es 

reserva el dret a no iniciar-la, i en aquest cas s’informarà a les famílies el més aviat 

possible. 

 

Les activitats de futbol i bàsquet començaran a principis de setembre segons el calendari 

que facilitaran els coordinadors. La resta d’activitats el 19 de setembre.  

 

Si voleu més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant aquests correus 

electrònics: 

C oord inac ió  ge nera l :  ex t raesc o la r s .bad a lona@ sa les ians .ca t  

C oord inad or  de  Fu tbo l :  j o rge . r inc on@ s a les ians .cat  

C oord inad or  de  Bàsqu et :  e n r ic .ca i ro@sa les ians .ca t  

C oord inad ora  Ba l l s :  na d ia .mor en o@sa les ia ns .cat  

C oord inac ió  Esco la  d ’ I d iome s :  id iomes .cat2@ac t iva .o rg  

 

Rebeu una cordial salutació! 

EQUIP DIRECTIU 

 

mailto:extraescolars.badalona@salesians.cat
mailto:jorge.rincon@salesians.cat
mailto:enric.cairo@salesians.cat
mailto:nadia.moreno@salesians.cat
mailto:idiomes.cat2@activa.org

