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1. L'Escola podrà suprimir parcialment o total qualsevol 
activitat si el nombre d'alumnes inscrits no arriba a uns 
mínims raonables. Ja es comunicaria i es retornaria 
l'import de la inscripció.

2. Si el nombre d'inscripcions és superior al nombre de 
places s'admetran els alumnes per rigorós ordre 
d'inscripció. 

3. La butlleta d'inscripció i l'import en efectiu de 
l'activitat s'haurà d'entregar a la recepció de l’escola, 
del 26 al 29 de setembre.
L’horari serà de 2 quarts d’1 a 1 quart de 2 i de 5 a 6.

4. Les faltes d'assistència hauran d'ésser justificades 
pels pares, a través de l'agenda escolar. Per al bé dels 
altres alumnes, la 3a falta sense justificar, seria 
suficient per donar de baixa de l'activitat a l'alumne/a, 
si s'escau.

5. Les extraescolars tenen un calendari específic que 
podeu consultar a la web de l’escola i a la recepció.

Benvolguts pares i alumnes:

Acaba de començar un nou curs i tots hi tenim moltes esperances i 
il·lusions dipositades. Per aquest motiu volem començar, de nou, les 
activitats extraescolars que tan bona acollida van tenir els passats 
cursos.

Veureu que aquestes activitats pretenen ser lúdiques i formatives 
alhora.
És obvi que aquesta proposta pretén ser ambiciosa i, per tant, saber 
quina és la vostra demanda i ratificar les activitats que voleu dur a 
terme, ens és molt convenient. Caldrà, per això, que tots els alumnes 
interessats facin la inscripció el més aviat possible per poder 
encetar les activitats el dilluns dia 3 d'octubre.

Les quotes són el més ajustades possibles per a cobrir despeses. 
Com el curs passats presentem la possibilitat de poder inscriure el 
vostre fill/a a més d’una activitat, en tots els cursos, doncs les 
activitats estan programades per tal de poder-les combinar de 
dilluns a divendres, gaudint a la vegada de condicions de pagament i 
reducció en cas de fer més d’una activitat, individualment o com a 
família. Si s’escull més d’una activitat, s’efectuaran dos 
pagaments, el 60% en el moment de fer la inscripció i l’altre 
40% durant la primera quinzena de febrer. En cas de fer més 
d’una activitat es farà un descompte, tant un mateix alumne/a com 
germans, consulteu el full d’inscripció. En el cas d’escollir una sola 
activitat, s’abonarà en un únic pagament quan es faci la inscripció, 
excepte el servei de permanència i l’atenció als alumnes, que 
s'abonarà mensualment o quan s'utilitzi esporàdicament.

Recordeu que les activitats programades per sessions d'una hora de 
durada es recuperaran si el professor no pot assistir, per ser dia 
festiu, setmana blanca, etc... fins a fer-ne la seva totalitat.

L'AMPA col·labora en aquestes activitats i és per això que hi ha un 
descompte per als fills dels seus associats.

Esperant que aquesta proposta tingui una bona acollida i desitjant 
que els vostres fills, els nostres alumnes, gaudeixin i aprofitin tot 
allò que l'escola els ofereix, us saludem molt atentament.

La direcció



ESO

FULL D'INSCRIPCIÓ CURS 16/17

Nom i cognoms: _________________________________

_____________________________________________

Curs: ______________ Telèfon:____________________

ACTIVITATS ESCOLLIDES X

INICIACIÓ A LA LLENGUA ALEMANYA

SPEAKING 3

SPEAKING 4

PARLEM EN FRANCES

DRAMA IN ENGLISH

SIGNATURA PARE / MARE / TUTOR

PREUS SI ES COMBINA MÉS D’UNA ACTIVITAT, UN 
MATEIX ALUMNE O GERMANS. (No s’inclou ni bàsquet, ni 
futbol)

2 ACTIVITATS 3% de descompte

3 ACTIVITATS 6% de descompte

4 ACTIVITATS 10% de descompte

DIES I HORARI D’INSCRIPCIÓ
HORARI: 2/4 D’1 A 1/4 DE 2 I DE 5H A 6H.
DIES: del 26 al 29 DE SETEMBRE  a la RECEPCIÓ de 
l’escola.

DRAMA IN ENGLISH

Aquesta activitat, proposa la pràctica de la llengua anglesa 
d'una manera lúdica i distesa. L'objectiu serà dur a terme la 
representació d'una obra de teatre en anglès. El fet d'haver 
d'interioritzar un text i transmetre'l de forma acurada en 
públic és una molt bona eina per millorar la pronunciació i 
adquirir nou lèxic, així com per exercitar l'expressió 
corporal i la capacitat de comunicació no verbal.

PREU: Socis AMPA  99 € \  No socis 119 €.
HORARI: DILLUNS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: ESO
Nº  PLACES: 15  
SESSIONS: 24

INICIACIÓ A LA LLENGUA ALEMANYA

Aquesta activitat pretén establir un primer contacte amb 
una llengua que presenta unes estructures gramaticals i 
fonètiques molt diferents respecte a la llengua catalana. Els 
/ les alumnes aprendran algunes estructures bàsiques tant a 
nivell morfològic, sintàctic o lèxic. També es familiaritzaran 
amb la fonètica alemanya obrint així el camí per tal que 
puguin aprofundir en el  coneixement d’aquesta llengua en un 
futur.
PREU: Socis AMPA  99 € \  No socis 119 €.
HORARI: DIMARTS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: ESO
Nº  PLACES: 15 
SESSIONS: 24

SPEAKING 3

El principal objectiu d’aquesta extraescolar és que els 
alumnes practiquin l’anglès amb una metodologia dinàmica i 
molt pràctica
PREU: Socis AMPA  99 € \  No socis 119 €.
HORARI: DIMARTS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n d’ESO
Nº  PLACES: 8 
SESSIONS: 24
PENDENT DE CONFIRMAR

SPEAKING 4

El principal objectiu d’aquesta extraescolar és que els 
alumnes practiquin l’anglès amb una metodologia dinàmica i 
molt pràctica

PREU: Socis AMPA  99 € \  No socis 119 €.
HORARI: DIJOUS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 3r i 4t d’ESO
Nº  PLACES: 8 
SESSIONS: 24
PENDENT DE CONFIRMAR

PARLEM EN FRANCÈS

Aquesta activitat va adreçada als alumnes d'ESO que vulguin 
aprofundir en el coneixement tant oral com escrit de la 
llengua francesa. Es treballaran tant aspectes gramaticals, 
con lèxics o fonètics i s'intentarà que l'alumne aconsegueixi 
un bon domini de dita llengua tant a nivell oral com escrit.

PREU: Socis AMPA  99 € \  No socis 119 €.
HORARI: DIJOUS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: ESO
Nº  PLACES:15 
SESSIONS: 24

FUTBOL SALA I GRUP EXCURSIONISTA

Tots aquells alumnes que hi estiguin interessats poden 
demanar informació a la recepció de l’escola.

BTT
Enguany continuarem amb el projecte iniciat el curs anterior. 

CHIC AND DANS
S’adjuntarà full d’inscripció.
HORARI: DIVENDRES  16 h – 17 h


