
 PER INFANTIL FINS A 3r DE PRIMÀRIA

Inscripcions obertes fins el 22 de

setembre!

Reserva plaça ara amb la 
bestreta!!!

 DE PRIMÀRIA A 2.ESO

“ROBÒTICA" 
AL MIGDIA

Aprenentatge i motivació per a les matemàtiques, la ciència i la tecnologia
mitjançant el disseny i la construcció de robots educatius amb la
innovadora metodologia Lego Education.

Tallers de diferents nivells de dificultat, segons l’edat i els coneixements previs

Edifici SANT JOSEP :      DIMARTS (Nivel 1) o DIMECRES (Nivel 2)    

Edifici COR DE MARIA:  DILLUNS  (Nivel 1)  o  DIJOUS     (Nivel 2)

(Confirmarem per e.mail el grup del vostre fill/a el 25/09/20 )

HORA: 13H45-14H45   QUOTA MENSUAL: 30€

“CONTES PER FER-SE GRAN”

AL MIGDIA

(FINS A 2n DE PRIMÀRIA)

A partir dels contes treballarem les emocions i els valors que ens 
acompanyaran al nostre creixement personal. De cadascun en 
traurem un petit gran record.

DIA: Dimarts HORA: 13H45-14H45 QUOTA MENSUAL: 22€

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es poden trobar a la nostre web (L’escola/serveis/Extraescolars21-22). Heu d’enviar el full d’inscripción, omplert, a Cormariasfg@gmail.com.

IMPORTANT: Les inscripcions aniran per ordre de bestreta.

S’hauran d’omplir totes les dades i entregar-les dins del termini establert (22 de setembre).

Les quotes de l’activitat se satisfaran mitjançant rebut mensual d’octubre a maig. La bestreta de 40€ serà descomptada de l’última quota.

El mínim de nens per formar un grup será de 10 alumnes.

En cas de sol·licitar una inscripció per alguna activitat on ja no hi hagi places, es procedirà a apuntar l’alumne/a en la llista d’espera per aquesta activitat. En el moment que hi

hagi alguna baixa d’aquesta activitat, o en el moment que hi hagi nens/es suficients per obrir un altre grup, notificaríem la plaça als/a les alumnes de la llista d’espera, per rigo-

rós ordre de sol·licitud.

Si es notifica l’alta un cop iniciat el mes, es carregarà l’import total de la quota mensual. Les inscripcions es renovaran a l’inici de cada curs, encara que hagi estat apuntat en el curs

anterior.

DIA: infantil – per determinar

Pri 1-2-3: per determinar

HORA: 17H15-18H15 QUOTA MENSUAL: 31€

+ 1ra quota equipació i assegurança: 33€

“GIMNÀSTICA RÍTMICA i 
ESTÈTICA”

Impartit per a Associats Gimnàtica Catalana”. Entre les principals
característiques d’aquesta disciplina destaca el treball del cos, la 
col:locació corporal i técnica base per aconseguir millorar la flexibilitat, 
la coordinación i el ritme. També destacable es la manipulació dels
aparells amb un treball de bilateralitat, tant important pel
desenvolupament intel·lectual.


