
Serveis d’Acollida, Ludoteca i Biblioteca (*): 
Acollida Matinal (P3-6è EP): De dilluns a divendres de 7.45h a 9h 
Ludoteca (P3-2n EP): De dilluns a dijous de 17 a 18.45h i divendres de 17 a 17.45h. 
Biblioteca (De 3r a 6è EP, ESO, Batxillerat i CFGM): De dilluns a dijous de 17 a 18h. 

Esport: 
Pla Català de l’Esport: Multiesports migdia: Dilluns a Dijous de 14 a 15h. 

Hoquei: Dimarts i dijous, de 17 a 18.15h. Tàrrega Hoquei Patins Club.

Idiomes: 
Anglès: Primària-Cambridge (1r-6ÈP): De dilluns a dimecres de 14 a 15h. 
English Corner (EI3-EI4-EI5-1rEP-2nEP): De dimecres a divendres de 17 a 18.30h. 
Anglès: Secundària-First Certificate (BATX. i CFGM): Dimarts de 15.30 a 17h. 
Francès (5è-6èEP): Divendres de 14 a 15h.

Coral: 
CORAL DELS PETITS (1r-4t EP): Dilluns de 14h a 15h. 

CORAL DEL SANT JOSEP (PRIMÀRIA) (5è-6è EP): Dimecres 14h a 15h. 
CORAL DEL SANT JOSEP (ESO/BATXILLERAT/CFGM): Dimarts 14h a 15h. 

CORAL D’ADULTS (Famílies): Dijous de 21h a 22h. 

Altres Activitats:
Iniciació als Escacs (1r-6èEP): 
Dimarts de 17 a18h. 

Activitats d’Adults: 
Consciència Corporal: Dimarts, de 21 a 22h. 
Coral d’Adults: Dijous, de 21 a 22h. 



Informació bàsica:

•S’han de fer les inscripcions exclusivament a través del formulari online que rebreu al 
vostre correu electrònic juntament amb aquest fulletó, abans del proper 23 de desembre.
•Totes les activitats començaran a partir de la setmana del 9 de gener i s’acabaran el dia 
21 de juny, a excepció de l’Acollida Matinal que s’acabarà l’últim dia del curs 2022/2023, 
el 22 de juny.
•Per utilitzar els serveis d’Acollida matinal, de Biblioteca i de Ludoteca de forma 
puntual caldrà que ho notifiqueu al correu electrònic de l’AMPA (ampaextraescolars@
vedrunatarrega.cat). El cost és d’1€ per nen/a i activitat, que se us cobrarà en el proper 
rebut mensual de l’escola.
•El calendari per trimestres d’aquest curs 2022/2023 és per al segon trimestre del 09/01 al 
31/03 i tercer trimestre és del 11/04 al 21/06.
•Les activitats poden patir canvis d’horari i/o anul·lacions si no hi ha el nombre mínim 
d’inscrits indicats.
•El pagament es realitzarà per rebut trimestral al mateix núm. de compte on es factura 
l’escola. (*Si alguna família té la necessitat de realitzar el pagament fraccionat, que es posi en contacte al correu: 

ampaextraescolars@vedrunatarrega.cat.*)

•Dates aproximades de cobrament: Segon trimestre: Quota d’associat i activitats 
extraescolars: Segona quinzena de febrer. 
•Les inscripcions són per a tot el curs escolar 2022/2023, en cas contrari, caldrà avisar de 
la baixa de l’activitat abans de finalitzar el trimestre en curs.
•Per gaudir d’aquestes activitats cal que la família estigui associada a l’AMPA Vedruna 
Tàrrega i al corrent de pagament de tots rebuts anteriors. La quota de l’AMPA és de 16€ 
trimestrals per família.
•Per qualsevol dubte: ampaextraescolars@vedrunatarrega.cat


