
AL MIGDIA

Inscripcions obertes fins el 14 de

setembre!

Reserva plaça ara amb la 
bestreta!!!

Edifici SANT JOSEP :      DIMARTS (Grup 1) o DIJOUS (Grup 2)    

Edifici COR DE MARIA:  DIMECRES  (Grup 1)  o  DIVENDRES  (Grup 2)

(Confirmarem per e.mail el grup del vostre fill/a el 26/09/22 )

HORA: 13H45-14H45  

1h/setmana QUOTA MENSUAL: 32€

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

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

“ROBÒTICA”
A càrrec de Leo Gascons

“INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL”
A càrrec d’ Irene Mundó

Dotar els nens i nenes d’una major competència emocional, incrementant els
seus recursos personals per promoure les seves fortaleses. Consciència
emocional. Regulació emocional. Autonomia emocional. Habilitats Socio-
emocionals. Habilitats per la vida.

Edifici SANT JOSEP :      DILLUNS (Grup 1) o DIMECRES (Grup 2)    

Edifici COR DE MARIA:  DIMARTS  (Grup 1)  o  DIJOUS  (Grup 2)

(Confirmarem per e.mail el grup del vostre fill/a el 26/09/22 )

HORA: 13H45-14H45  

1h/setmana QUOTA MENSUAL: 25€

 DE PRIMÀRIA A 3.ESO

 D’INFANTIL A 2.ESO

 DE P3 A 3r de PRIMÀRIA

“KIDS & US
A càrrec de Kids&Us Sant 

Feliu de Guíxols

Amb Kids&Us els nens creixen acompanyats dels nostres personatges i històries. Els
nostres cursos són una manera oberta i imaginativa de veure i entendre el món,
que els permetrà anar assolint competències lingüístiques i arribar als nivells
establert en el Marc EuropeuComú de Referència (MERC).

REUNIÓ INFORMATIVA: 08/09/22 a les 16h a l’Edifici Cor de Maria

Edifici COR DE MARIA  :      

2n i 3r:   DIMARTS    

P3, P4, P5 i 1r PRI :  DIJOUS                      QUOTA MENSUAL: 67€

+ Una quota de material (84€)

a cobrar en el 1r rebut mensual

HORA: 13H45-14H45                                 

1h setmana



 DE 4t DE PRIMÀRIA A 4.ESO

(edifici St. Josep)
Esport d’equip entre equips mixtos - dos nois i dues noies. Aquest esport es
basa en els principis de cooperació, no especialització, habilitat i
coeducació. Introduïm i millorem la tècnica del korfbal com a esport
d’equip mixt.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran ON-LINE omplin el formulari que us enviem.

Final termini establert: 14 de setembre

Reserva de plaça: bestreta de 40€ pel sistema de codi de barres. La bestreta serà descomptada de l’última quota.

El mínim de nens per formar un grup serà de 10 alumnes (excepte Kids & Us)

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 en què 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.

“KORFBAL”
A càrrec de Sergi 

Moradell

DIA: DIMARTS  i DIJOUS 

HORA: 17H15 – 18H15

2h/setmanals                                                    QUOTA MENSUAL: 39€ 

A LA TARDA

BESTRETA DE RESERVA DE PLAÇA

PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE CAIXABANC

Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta pot ser de
qualsevol Caixa o Banc. Passos a seguir en el caixer: Introduir activador (llibreta o targeta) i Clicar icona “Codi de barres”.
Passar el codi de barres. En cas de no haver llegit be el codi de barres seleccionar “col·legis i matrícules”” >> Amb el codi de
l’Entitat. 0381271

IMPORT: 40€

COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE

CODI: 123

CURS

PAGAMENT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA AL Nº DE COMPTE: ES45 2100 0002 5402 0179 7179


