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Apreciats Pares: 
 
Amb aquest dossier us donem a conèixer un seguit d'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS que el 
Col·legi  Sant Josep  posarà en marxa a partir del dia 2 d’octubre i fins a finals de Curs. 
 
Aquestes activitats es relacionen a continuació, indicant al mateix temps els dies que es 
faran, l'horari a seguir, el lloc, el preu i el Professor(a) que les impartirà. Aquestes 
variables, en funció del nombre d'alumnes que s'apuntin, poden experimentar alguns 
canvis posteriors en benefici dels mateixos alumnes, que si es dóna  el cas s’informaran 
puntualment. 
 
Aquestes activitats extraescolars es cobraran per rebut bancari en dues vegades: una  
INSCRIPCIÓ  que es cobrarà  en el rebut del mes d’OCTUBRE (31-10-2017) i un SEGON 
PAGAMENT que es cobrarà en el rebut del mes de GENER (31-01-2018). 
 
 
 
Per apuntar-s'hi cal emplenar degudament la BUTLLETA adjunta i enviar-la escanejada al 
correu fcps.extraescolars@stjosep.com . També es pot lliurar en format físic a l’inici del 
curs escolar fins el 15 de setembre a la Recepció del col·legi. En aquelles activitats que hi 
hagi més sol·licituds que vacants, es TINDRÀ  MOLT  EN  COMPTE  LA  DATA  DE  
LLIURAMENT  DE  LA  BUTLLETA. En aquelles que el nombre de sol·licituds sigui reduït i no 
permeti realitzar-les, es donarà la possibilitat de fer-ne d’altres. 
 
Es farà l’avís pertinent als alumnes que no puguin fer l’activitat sol·licitada. 
 
 
Esperant que les Activitats Extraescolars que us proposem les trobeu interessants, us 
donem les gràcies per la vostra col·laboració i aprofitem l'avinentesa per a saludar-vos 
molt cordialment. 
 
                                      
 
                                                                                                             LA  DIRECCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fcps.extraescolars@stjosep.com
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ACTIVITATS  PER A  ED. INFANTIL,  ED. PRIMÀRIA ,  ED. 
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES: 
 
L'objectiu d'aquestes Activitats Esportives és iniciar al nen(a) als fonaments dels 
diferents esports: Hoquei, Bàsquet, Futbol Sala, Futbol Camp, Voleibol, Patinatge 
Artístic,  Iniciació a l’Esport, ....  Cada grup d’activitat haurà de tenir un mínim de 10 
alumnes inscrits per a poder-se realitzar. 
 
Aquestes activitats es practicaran al llarg del curs en horari extraescolar, podent-se 
modificar els diferents esports en funció de la seva participació als Jocs Esportius del 
Penedès (JESPE) que normalment seran els DISSABTES al matí, sempre que hi 
participin un mínim de 10 alumnes. En cas de participar-hi es repercutirà el cost 
corresponent  que en el seu moment s’informarà. 
 
La gestió i realització de les ACTIVITATS ESPORTIVES (exceptuant l’hoquei i el 
patinatge) aniran a càrrec del CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, empresa 
especialitzada en activitats esportives.  

 

1. ESCACS                          
 
Entre altres valors, la pràctica dels escacs potencia la memòria de l’alumne i la seva 
capacitat de concentració. A més, ajuda l’alumne a tenir una millor capacitat d’elecció 
entre diferents possibilitats en un moment determinat (“pla de joc”), i enforteix el 
pensament lògic i racional. Com en d’altres esports i jocs, permet l’alumne entendre i 
posar a la pràctica valors com l’amistat i el respecte a l’adversari, a través de la bona 
educació i l’esportivitat. 
 
ACTIVITAT:                    Per a nens i nenes de 3r a 6è de Primària 
DIES i HORARI:    Dilluns  de 14.00h a 15.00h 
LLOC:                   Biblioteca del Col·legi 
PREU:                   157 €/Curs Escolar 
MONITORS:                  Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
 
Des del Consell Esportiu de l’Alt Penedès s’organitza anualment el Campionat 
Comarcal d’Escacs  (mes de febrer/març) que determina els representants de la nostra 
comarca per a la posterior Final Provincial i Final Nacional dels Jocs Escolars. 
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2.  POLIESPORTIU  
 PER A NENS I NENES DE P5, 1r i 2n CURS DE PRIMÀRIA 

 
Etapa on els nens han de practicar tots els tipus d’esports per tal d’adquirir una gran 
riquesa de domini dels patrons motors, implicant que quan triïn l’esport definitiu els 
serà de gran ajuda. Futbol, bàsquet, hoquei, mata conills, jocs adaptats són els que es 
practiquen en aquest grup. 
 
DIES i HORARI:  Dilluns  de 17.00h a 18.30h  
LLOC:                 Pati d’Ed. Primària 
PREU:                 240€/Curs Escolar 
MONITORS:                Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
 
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès organitza trobades poliesportives arreu de la 
comarca amb l’objectiu que els nens i nenes de les diferents escoles de la comarca que 
fan aquesta activitat poliesportiva puguin reunir-se i passar una bona estona practicant 
l’esport plantejat. El curs 2016-2017 han organitzat trobades de minibàsquet, mini 
futbol, tennis, mata conills i atletisme. 
 

 PER A NENS I NENES DE 3r A 6è. 
 
Sense deixar la pràctica esportiva de varis esports, jugarem principalment a futbol sala, 
a bàsquet i a mata conills, que són els esports que podrem jugar al JESPE contra les 
altres escoles de la vila i de la comarca. 
 
DIES i HORARI:  Dimecres, de 17.00h a 18.30h  
LLOC:                 Pati d’Ed. Primària 
PREU:                 240 €/Curs Escolar 
MONITORS:                Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
 
Des de fa molts anys, les escoles de la nostra comarca participen de la lliga escolar que 
organitza setmanalment el mateix Consell Esportiu de l’Alt Penedès. Cada 
dissabte(matí), es juguen un centenar de partits de diferents esports i són gairebé 
2000 esportistes en edat escolar els que hi participen.  
 

3. VOLEIBOL ESO 
 
Els nois i noies d’ESO també tenen la possibilitat de practicar aquest esport i de 
participar de les lligues escolars. Aquesta activitat s’ofereix per dues sessions a la 
setmana. Cal sumar-hi el partit del dissabte matí. 
Informació de les lligues i trobades a www.jespe.org. 
 
DIES i HORARI:  Dimarts i dijous de 17.00 h a 18.00h 
LLOC:                 Pati de Secundària 
PREU:                 320 €/Curs Escolar 
MONITORS:                Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
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4. PATINATGE   ARTÍSTIC                 
 
El patinatge artístic és una disciplina esportiva que combina força, sincronització i 
moviments de dansa. La originalitat, el treball i les ganes de millorar i sorprendre són 
les bases d’aquest esport. El patinatge és molt més que posar-se uns patins, es tracta 
de transmetre els sentiments i les emocions que portem dins a través de la dansa i del 
patí.  
Us convidem a gaudir d’aquest esport amb nosaltres! 
 
ACTIVITAT:       Per a nens i nenes de P4 anys en endavant 
 
DIES i HORARI:   
 
• INICIACIÓ:  Dimarts de 17.00h a 18.30h 
 
• PERFECCIONAMENT 1: Dimarts de 18.30 a  20.00h 
 
• PERFECCIONAMENT 2: Dijous de 17.00h a 19.00h 
 
LLOC:              Pista Coberta i/o Pista d'Hoquei  
PREU  INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT 1:  240 €/ Curs escolar 
PREU  PERFECCIONAMENT 2:                     320 €/ Curs escolar    
MONITORES:          Júlia Gumà i Helena Simón, patinadores del Club de  
                               patinatge artístic de La Granada. 
 
OBSERVACIONS:   Es donarà prioritat d’inscripció als alumnes que ja hi participaven   
                                    el curs passat. 
 
Cada patinador(a) s’ha de portar els seus patins. A final de curs hi haurà una despesa 
addicional de vestimenta. 
 
 

 El cost de la participació en la competició individual es calcularà en 
funció del nombre d’inscripcions (curs anterior 42€)  

 
 El cost de la participació en les exhibicions del JESPE es calcularà en 

funció del nombre de les inscripcions (curs anterior 12€) 
 

 El cost de la participació en la competició “xou” es calcularà en funció 
del nombre de les inscripcions (curs anterior 14€) 

 
AQUESTES DESPESES S’INCLOURAN EN EL REBUT DEL MES QUE CORRESPONGUI 
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5. ESCOLA D’HOQUEI  
 
La secció d’hoquei patins del col·legi té com a únic objectiu la formació dels esportistes 
en la pràctica de l’hoquei patins i en la competició per equips a nivell federatiu, 
participant en totes aquelles lligues i competicions organitzades per la federació de 
patinatge. Es pretén també reforçar els valors del treball en equip, la disciplina, el 
respecte, la companyonia, l’esforç, la solidaritat, el compromís i tots aquells que 
puguin enriquir els participants en la formació com a persones.  
 
 

 GRUP INICIACIÓ 
 
ACTIVITAT:  Per a nens i nenes de Bambis i Esquirols.   
DIES i HORARI:  Dijous,  de 17.00h a 18.30h 
LLOC:               Pista Coberta 
PREU:               250 €/Curs Escolar. 
MONITORS:   A determinar 
 
 

 GRUP  PERFECCIONAMENT 
 
ACTIVITAT: Per a nens i nenes d’Esquirols, d’Elefants i 1r d’Ed. Primària.     
DIES i HORARI:   Dimarts i Dijous  de 17.00h a 18.30h           
LLOC:               Pista Coberta 
PREU:               500 €/Curs Escolar            Més les despeses derivades de possibles  
                                                                       competicions. 
 
MONITORS:   A determinar 
 
 
Hi haurà una reunió informativa per a les famílies interessades en la participació en 
els grups d’INICIACIÓ i de PERFECCIONAMENT el dia 14 de setembre a les 19.30h en 
el col•legi, a les classes de 2n d’ESO A i B 
 

 
 HOQUEI FEDERAT    "COL·LEGI SANT JOSEP" 

 
ACTIVITAT:         Per a nens de 6 anys endavant, que prèviament hagin fet   
                             perfeccionament.  
DIES i HORARI:   Predeterminats 
PREU:                      A determinar 
MONITORS:      Entrenadors d'Hoquei 
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6. DANSA      

 
La dansa forma part de la nostra vida i de la nostra cultura. 
És important que els nostres fills coneguin aquest llenguatge i aprenguin a utilitzar-lo com 
a enriquiment personal i de comunicació amb els altres. 
 
A través del moviment del seu propi cos s’aniran coneixent i desenvolupant com a 
persones.  
 
ACTIVITAT:    Per a nens i nenes de 1r i 2n   d'Ed. Primària. 
DIES i HORARI:    Els dimecres. Una hora/setmana de 14.00h a 15.00h.    
PREU:                 157 €/Curs Escolar 
MONITOR:      Consell Esportiu Alt Penedès 
 

 
 

ACTIVITATS NO ESPORTIVES: 

 

1.  JUGUEM  FENT  TEATRE   

 
El teatre és una activitat que es treballa amb els nens i nenes dins el món del lleure i els 
serveix per a canalitzar les necessitats creatives. El taller de teatre, per tant, és un mitjà 
per aprendre a comunicar-se i a viure diferents tipus de personatges dins d'un ambient 
de joc i llibertat d'expressió. 
 
Els nens i nenes que faran aquest taller podran satisfer la necessitat d'expressió i 
comunicació dels seus pensaments i sentiments, desenvolupar la seva intel·ligència, la 
seva sensibilitat, el seu do de crítica i d'apreciació estètica.  
 
També s'aprendran a conèixer millor i a auto criticar-se, a enriquir els seus mitjans 
d'expressió, a ésser espontanis. 
 
El treball que es farà serà bàsicament: Expressió Corporal, Moviment Escènic, Joc 
Dramàtic, Expressió Oral, Murals i Disfresses. 
 
OBSERVACIÓ:  ELS ALUMNES DE 1r I 2n  DE PRIMÀRIA FARAN L’ACTIVITAT EN 

CATALÀ I DES DE 3r i fins a 1r   d’ESO ES FARÀ EN  ANGLÈS 

 
ACTIVITAT:  Per a nens i nenes d’Ed. Primària i 1r d’ESO  
DIES i HORARI:       Dimarts i Dijous de 14.00h a 15.00h  
PREU:   314 €/Curs Escolar 
MONITORES:       Imma Navarret, Cèlia Colomé, Montse Contreras 
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2. APRENEM A ESTUDIAR        

 
Aquesta activitat va dirigida als alumnes de 5è i 6è de Primària.  
Es pretén despertar l’interès dels alumnes a conèixer diferents mètodes d’estudi que els 
seran útils en la progressió dels seus aprenentatges. 
No hi ha cap tècnica màgica però sí molts recursos. Ho podran descobrir fent diferents 
dinàmiques i activitats individuals i de grup. 
 
Aprendre tècniques d’estudi facilita l’adquisició dels coneixements, millora el rendiment 
escolar i alhora permet optimitzar el temps que es dedica a l’estudi. 
 
ACTIVITAT:                 L’activitat és d’una hora. En funció de les inscripcions, es  
                                   determinaran els grups i, si cal, els nivells. 
 
DIES i HORARI :          Dilluns de 14.00h a 15.00h.   Dimecres 14.00h a 15.00h. 
PREU:                        157 €/Curs Escolar 
PROFESSORA:   Concep Forns. Pedagoga i mestra del col·legi.   

 
 
 
 
 

3. CANT CORAL   
 
La Coral de l’escola Sant Josep és una activitat musical dirigida als alumnes de 1r fins a 
6è de primària. Cantar en una coral aporta diferents beneficis com els d’aprendre a 
treballar en equip, reforçar els valors de la responsabilitat i el compromís, potenciar la 
intel·ligència musical, descobrir la veu i aprendre a modular-la i treballar-la, 
desenvolupar l’oïda i el gust musical, i molts més. Però el més important és que cantar 
els farà sentir –se bé amb ells mateixos.” 

 
ACTIVITAT:        Per a nens i nenes d’Educació Primària. 
DIES i HORARI:        Dilluns de 17.00h a 18.00h    
PREU:                    157 €/Curs Escolar                                
MONITORA:            A determinar 
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4. IOGA  I  EDUCACIÓ  EMOCIONAL  

 
A través de la pràctica del IOGA ( postures, equilibri, respiració conscient, relaxació... ) es 
poden millorar hàbits posturals, de respiració, disminuir el nivell d’estrès infantil, 
augmentar l’autoestima, millorar l’atenció, concentració, memòria i imaginació. És també 
una via per a saber canalitzar l’energia, harmonitzar la personalitat i el caràcter. 
 
Es farà d’una manera dinàmica, adaptada per als nens i nenes per a que es coneguin més, 
treballant també amb les emocions per a que estiguin més preparats per als reptes de la 
vida.  
 
OBSERVACIÓ:        Aquesta activitat es realitzarà dos dies a la setmana, els DILLUNS I 

DIMECRES o els DIMARTS I DIJOUS, de 2 a 3 del migdia per als 
alumnes d’Ed Primària i un dia a la setmana-DIVENDRES- per als 
alumnes d’Ed, Infantil – P4 i P5.  A l’hora de fer els grups es tindran 
en compte les altres activitats extraescolars que realitzin aquests 
alumnes. 

 
ACTIVITAT:        Per a nens i nenes d’ Ed Infantil – P4 i P5- i de 1r a 6è  d'Ed.   
                               Primària. 
 
 
 
DIES i HORARI:       Dilluns i Dimecres, de 14.00h a 15.00h. 
                               Dimarts i Dijous de 14.00h a 15.00h. 
                               Divendres de 14.00h a 15.00h. 
  
    
PREU:                314 €/Curs Escolar. Els grups de 2 sessions. 
                         157 €/Curs Escolar. El grup d’1 sessió (Ed Infantil). 
 
MONITORA:            Anna  Gumà ( Professora de Ioga i Coach Personal i de Salut ) 
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4. IDIOMES  

      FRANCÈS  
 

 FRANCÈS EXTRAESCOLAR ( I) 
 
ACTIVITAT: Per a aquells alumnes que han cursat segon i tercer ESO ( francès optatiu) i 
volen seguir ampliant el coneixement de la llengua i així poder-se examinar, si ho 
desitgen,  del títol oficial A-2. 
Es seguirà amb la línia  ESSENTIEL  4  
 
DIES i HORARI:      Dilluns i Dimecres, de 14.00h a 15.00h             
PREU:        382 €/Curs Escolar 
PROFESSORA:       Mercè Guiu Colom. Professora de francès del col·legi. 
 

 FRANCÈS  EXTRAESCOLAR  (II) 
 
ACTIVITAT: Per a aquells alumnes que ja van cursar el nivell  (I) i volen seguir 
progressant i ampliant nivell. Podran examinar-se del títol oficial   B-1.  
 
DIES i HORARI:      Dimarts i dijous de 14.00h a 15.00h                                                 
PREU:             382 €/Curs Escolar 
PROFESSORA:        Mercè Guiu Colom. Llicenciada en filologia hispànica i Professora de 
francès del col·legi. 
El preu de la matrícula de l’examen – en cas de presentar-s’hi- s’haurà d’abonar quan 
es realitzi la preinscripció,  el preu orientatiu és  de 90 €. 
 El preu dels llibres que es lliuraran és de 60€ a 65€ per al nivell I i 48€ a 50€ per al 
nivell II. 
 

           ALEMANY 
 

L’alemany serà treballat des de les quatre destreses bàsiques: expressió oral, expressió 
escrita, comprensió oral i comprensió escrita. I des d’un enfocament comunicatiu, és a 
dir, la gramàtica serà l’eina que permetrà afrontar situacions diverses. 
La seva adquisició, però,  està molt lligada a un estudi conscient des del principi i a un 
compromís amb la llengua que s’ha de mantenir si s’hi vol progressar.  
Us animem a descobrir aquesta llengua! 
 
ACTIVITAT:        Per als alumnes  d’ESO  
DIES i HORARI:      Dilluns i Dimecres, de 14.00h a 15.00h                         
PREU:                    382 €/Curs Escolar 
El preu del llibre que es lliurarà és de 20€ a 25€. 
PROFESSORA:        Sònia Martínez Tortajada.  Doctora en filologia                                         
anglo germànica. 
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   ANGLÈS 

         
Els alumnes de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r de PRIMÀRIA fan un dia a la setmana, de dimarts a 
divendres, de 14.00h a 15.00h, segons butlleta adjunta. 
 
Els alumnes de 4rt de PRIMÀRIA en endavant ( fins a batxillerat) fan dos dies a la 
setmana, dimarts i dijous o dimecres i divendres, segons butlleta adjunta.  
 
Els alumnes que ja han fet i aconseguit el diploma KET faran el diploma PET. Els 
alumnes que ja han fet i aconseguit el diploma PET faran el curs PRE-FCE. Els alumnes 
que ja han fet el curs PRE-FCE es prepararan pel diploma FCE. Els alumnes que ja han 
fet i aconseguit el diploma FCE faran el diploma CAE (advanced), també segons butlleta 
adjunta. 
 
A finals de gener i a finals de maig es donarà un informe a cada alumne per tal 
d’avaluar el seu progrés, comportament i assistència a classe. 
 
Els grups que es preparin per diplomes faran una prova de nivell durant el mes de 
febrer per tal de saber si estan preparats per examinar-se del diploma que estiguin 
cursant i es lliurarà el resultat als pares. S’informarà en el seu moment del preu de la 
matrícula. 
 
Si algun alumne/a falta a classe, Sky School es posarà en contacte amb els pares per 
informar de les absències. També s’informarà dels retards dels alumnes a les 
corresponents classes. 
 
Els alumnes que facin el diploma FCE o CAE tindran un 50 % de bonificació del cost del 
curs ( és una deferència de la FUNDACIÓ DEL COL·LEGI SANT JOSEP ). 
 
 
LLOC: Aules d’Educació Infantil, Primària i ESO.  

HORARI: De 14.00 h  a 15.00h  

PREUS.    Grups d’ un dia: 198€/Curs escolar 

                Grups de 2 dies: 382€/Curs escolar    

PROFESSORS: SKY SCHOOL OF ENGLISH 

 

MATERIAL: Tots els alumnes rebran una carpeta per guardar els llibres, gentilesa de  

                   Sky     School of English. 

 

o Des de P3 fins a P5 faran servir un llibre Greenman + portafolis:  
preu entre 25,00 € i 30,00 € 
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o Des de 1r fins a 3r faran servir dos llibres + llibreta:  
preu entre 55,00 € i 60,00 € 
 

o Des de 4rt fins a 6è faran servir un dossier i un llibre: 
 preu entre 40,00 € i 45,00 € 
 

o Els alumnes d’ESO 1 i ESO 2 faran servir un dossier i un llibre:  
preu entre  40,00 € i 45,00 € 
 

o Els alumnes d’ESO 3 i ESO 4 faran servir un dossier i dos llibres:  
preu entre 65,00 € i 75,00 € 
 

o Els alumnes de PRE-FCE fins a CAE faran servir dos llibres: 
 preu entre 65,00 € i 75,00 € 

 
 
 
Aquest material es lliurarà a l’alumne/a el primer dia de classe extraescolar i el seu 
import es carregarà en el rebut del mes de novembre (30-11-2017).  
 
El material dels alumnes de P3 fins a 3r es deixarà a l’escola, a la classe corresponent.  
 

Els alumnes d’ESO i BATXILLERAT l’horari real que faran serà de les dues i cinc minuts o 
dues i deu minuts a les tres de la tarda. L’Horari de menjador no permet començar a 
les dues en punt.   
 
 
 
 
      

 

EQUIVALÈNCIES MECR (Marc Europeu Comú de Referència) i CAMBRIDGE 
 
     A2                               B1                                    B2                                   C1                    
     ↓                                ↓                                    ↓                                     ↓ 
 
    KET                             PET                                 FCE (First)                   CAE(Advanced) 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ – ANGLÈS EXTRAESCOLAR – CURS 2017-2018 

 

NOM I COGNOM DE L´ALUMNE/A______________________________________ 

TELÈFON FIX________________________ DATA DE NAIXEMENT_____________________ 

TELÈFON(S) MÒBIL(S)_________________________________________________________ 

FARÀ EL CURS______________________________(s’ha d’indicar el curs que l’alumne/a farà al 

col·legi i marcar amb una X l’horari més adequat) 

 

ALUMNES DE P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r de PRIMÀRIA ( podeu triar només un dia) (per tal de 

repartir el nombre d’alumnes per grup podria ser que l’alumne fos canviat de dia/grup) 

dimarts de 14:00 a 15:00   ⃝     dimecres de 14:00 a 15:00   ⃝ 

dijous de 14:00 a 15:00      ⃝     divendres de 14:00 a 15:00  ⃝ 

 

ALUMNES DE 4t ( diploma STARTERS de Cambridge) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00  ⃝  

    

ALUMNES DE 5è ( diploma MOVERS de Cambridge) 

dimecres i divendres de 14:00 a 15:00  ⃝ 

 

ALUMNES DE 6è ( diploma FLYERS de Cambridge) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00  ⃝  

    

ALUMNES ESO 1 ( diploma KET de Cambridge) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00  ⃝    

   

ALUMNES ESO 2 ( diploma KET)…………………ALUMNES ESO 2 ( *diploma PET) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00   ⃝        

dimecres i divendres 14:00 a 15:00 (*per alumnes que ja tenen el diploma KET)  ⃝ 
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ALUMNES ESO 3 ( diploma PET)…………………ALUMNES ESO 3 (*curs PRE-FCE) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00  ⃝     

dimecres i divendres  de 14:00 a 15:00 (*per alumnes que ja tenen el diploma PET)  ⃝ 

 

ALUMNES ESO 4 ( diploma PET)…………………ALUMNES ESO 4  (* curs PRE-FCE) 

dimarts i dijous  de 14:00 a 15:00  ⃝                  

dimecres i divendres de 14:00 a 15:00 (*per alumnes que  ja  tenen el diploma PET)  ⃝ 

 

ALUMNES DE 1er Batxillerat (curs PRE-FCE)    

dimecres i divendres de 14:00 a 15:00  ⃝ 

  

ALUMNES DE 1er/ 2n Batxillerat (*diploma FCE)   

dimecres i divendres de 14:00 a 15:00 (*per alumnes  que ja ha fet el el curs PRE-FCE)  ⃝                                             

 

 ALUMNES DE 2n Batxillerat (*diploma CAE) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00 (*per alumne que ja ha fet i aconseguit el diploma  FCE)  ⃝ 

 

 

 

 

 

 

NOM COMPLET DEL PARE/MARE/TUTOR:_________________________________________ 

DATA_______________________ SIGNATURA:  
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
L'alumne(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  del curs: . . . . . . .  
 
Nascut el dia: . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de  . . . . . .  , desitja inscriure’s per  

 

 

 

 

 
 

al nou Curs 2017 - 2018 en les següents ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
 
Telèfons de contacte: ......................................../.................................................. 
 
 

          INDIQUEU MITJANÇANT UNA X L’ACTIVITAT SOL·LICITADA     
 
 
           ESCACS    
          
                                                                                                                                                                                                                                                    
POL   PER A NENS I NENES DE P5, 1r i 2n CURS DE PRIMÀRIA                                                           
                     POLIESPORTIU 
           PER A NENS I NENES DE 3r A 6è. 
 
 
 
          VOLEIBOL- ESO    
 
 
           PATINATGE   ARTÍSTIC   
 
             
            GRUP INICIACIÓ 
 

  GRUP PERFECCIONAMENT                           ESCOLA D’HOQUEI                                                                                                                                                                                                                        
           
           HOQUEI  FEDERAT 
 
 
 

      JUGUEM FENT TEATRE 
 

      APRENEM A ESTUDIAR 
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      DANSA 
 
 

      CANT CORAL 
 

      IOGA  

 
 

 
 

       
 
 

 
 

                                                        
          NIVELL l 
                                                  FRANCÈS 
NI      NIVELL ll 
 
 
  
 
           ALEMANY 
  
 
 
                                                                                                Signatura pares 
 
                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA LLIURAMENT 
 
 

 ............  / ............. / ........... 

 


