
Termini d’inscripció:
Dates úniques: del 9 al 15 de juny de 2015
Dates publicació: 17 de juny 2015
Dates reclamació: 18 i 19 de juny de 20215
Lloc: coordinació d’activitats (Belén Guillén)



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimest ral

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 16h45  18h15 Dimarts Vicky 40,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Reuneix tots els beneficis d´un exercici aeròbic a més de la flexibilitat, el ritme, la coordinació i 
l'orientació. Els nanos s´ho passen bé ballant les cançons més actuals i creant coreografies al 
ritme de les cançons més actuals. Diferents estils musicals i crear diferents coreografies.

Material 

...

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Migdia Dilluns i dimecres 
DEUSTSCHE 
AKADEMIE 

53,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Promovem un aprenentatge amb mètodes orientats a la comunicació, a la interculturalitat i a la 
pràctica activa. Donem importància a un ambient de col·laboració i reflexió a classe, procurant 
que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge

Material 

Llibres de text es 
paguen a banda



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è

16h45  
18h15

Dimarts Vicky 36,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Reuneix tots els beneficis d´un exercici aeròbic a més de la 
flexibilitat, el ritme, la coordinació i l'orientació. Els nanos s´ho 
passen bé ballant les cançons més actuals i creant 
coreografies al ritme de les cançons més actuals. Diferents 
estils musicals i crear diferents coreografies.

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è

Migdia 
Dilluns i 
dimecres 

FIAC 53,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Promovem un aprenentatge amb mètodes orientats a la 
comunicació, a la interculturalitat i a la pràctica activa. 
Donem importància a un ambient de col·laboració i reflexió a 
classe, procurant que l’alumne sigui conscient del seu procés 
d’aprenentatge

Material 

A càrrec de 
FIAC

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de Preu mensual

P4 i P5 16h45  18h15 Dimarts I Dijous Salt Idiomes 76,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Els nostres cursos estan especialment dissenyats perquè els nens d'entre 4 i 12 anys adquireixin 
unes competències lingüístiques bàsiques, perquè estableixin diferències i paral·lelismes entre la 
seva llengua materna i la llengua anglesa, que s'habituïn a la pronunciació i afrontin amb comoditat la 
seva entrada a la ESO.

Material 

30,00 €
aprox.

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 
(grups a concretar)

16h45  18h15 Dilluns i dimecres Salt Idiomes 76,00 €

16h45  18h15 Dimarts i dijous Salt idiomes 76,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Els nostres cursos estan especialment dissenyats perquè els nens d'entre 4 i 12 anys 
adquireixin unes competències lingüístiques bàsiques, perquè estableixin diferències i 
paral·lelismes entre la seva llengua materna i la llengua anglesa, que s'habituïn a la 
pronunciació i afrontin amb comoditat la seva entrada a la ESO.

Material 

48,00 €



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de 
Preu 

mensual

Tothom,
sessions 

individuals

Migdia de
12h30 a 
15h15

De dilluns 
a 

divendres

Marta Rístol i 
Ruth Font

De 20,00 a 
25,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Aquests serveis ens ofereix ajudar els nens que presenten 
dificultats d’aprenentatge de llenguatge o parla, de 
comportament o de desenvolupament. El fet de poder oferir 
aquesta ajuda dins l’escola ajuda els nens i nens a viure-ho 
d’una forma natural i integradora.

Material 

...

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensual

P3, P4 i P5
CALAIX DE SASTRE

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
CALAIX D’ESTUDI

16h45  18h15 Passavolant 

ISS

4,20 €

1 dia / setmana 6,60 €

2 dies / setmana 12,75 €

3 dies / setmana 19,25 €

4 dies / setmana 25,30 €

5 dies / setmana 30,80 €

Descripció de l’activitat 

Calaix d’estudi. Durant aquest espai, els  nanos  podran fer feines escolars acompanyats d´un monitor que els 
acompanyarà i vetllarà perquè aquest sigui un espai tranquil.

El Calaix de sastre no és una única activitat extraescolar. És un ampli ventall d'activitats que varien segons el dia de la 
setmana. Es realitzen diferents tallers que van des de la plàstica fins a la cuina passant per la dansa. Aquesta activitat 
contempla la possibilitat de fer deures i estudiar, berenar i fins i tot fer sortides al parc o la biblioteca.



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensu al

2n, 3r, 4t, 5è i 6è
Migdia de 12h30 a 

15h15
Dijous TRIADA 25,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Concebut com a espai musical de convivència dels diferents membres de la comunitat 
educativa. Entenem aquesta activitat com a un dels eixos de la nostra proposta, tant pel seu 
valor pedagògic com de convivència. A més de valorar la veu com a instrument propi, a la coral, 
prenem consciència de conceptes com afinació, tempo, melodia... De la mateixa manera que a 
les altres activitats el repertori serà confeccionat per el director atenent a les possibilitats i 
necessitats del conjunt. També es treballarà en base a diferents estils, parant especial atenció 
en aquells de més tradició coral com ara el “gospel”, temes que resultin propers als alumnes, 
així com d’altres “clàssics” 

Material 

...

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trime stral

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 
(grups a concretar)

13h30 14h15 Dijous Víctor 60,00 €. 

14h15 15h00 Dijous Víctor 60,00 €. 

12h30 13h15 Dijous Víctor 60,00 €. 

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Activitat que afavoreix la concentració i el rendiment acadèmic.Material 

...



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de 

3r, 4t, 5è i 6è 16h45  18h15 Dilluns i dimecres

SESQ

SESQ

Matricula Preus 

No 

Trimestral – 73,23 €

Anual – 209,00 €
Material 

...



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

3r, 4t, 5è i 6è 16h45  19h00 Dimarts i dijous CHSQ 35,00 € aprox.

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Esport d’equip amb pilota de cooperació i oposició.  
Conèixer les normes bàsiques i reglament del l’handbol. Els objectiu són: treballar el respecte 
sobre el material esportiu i l’educació amb els companys. Treballar la relació amb els demés, 
es un esport d’equip que ens permet treballar valors socials com la col·laboració, el respecte, 
la competitivitat... I treballar la coordinació i dominar el propi cos, a més estimular al nen/a a
nivell coordinatiu, motriu, psíquic... 

Important 

Els participants es 
recolliran al Club de 
Handbol Sant Quirze 

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

I- 1r i 2n

16h45  18h15 Divendres Esmar 50,00 €

II- 3r, 4t, 5è i 6è

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Es presenten dos nivells:
I- Iniciació i
II avançat.

Material 

...



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 
6è

16h45  18h15 Dilluns i dimecres SESQ 88,90 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Sense cap estil de dansa determinat, l’objectiu és que cada nen desenvolupi la seva 
personalitat, afini la seva percepció i la de l'entorn, potenciï la seva capacitat física i ritme propi. 
És un canal d´expressió on els nens tenen la possibilitat de manifestar el seu món.
preu anual – 260,00 €

Material 

...

Dirigit a alumnes 
Horari sessions 

de 30’ 
Dia A càrrec de Preu mensual

BATERIA 16h45  18h15 Dimarts TRÍADA 57,00 €

GUITARRA 16h45  18h15 Dimecres TRÍADA 57,00 €

PIANO 16h45  18h15 Divendres TRÍADA 57,00 €

SAXO, FLAUTA I 
CLARINET

16h45  18h15 Dimecres TRÍADA 57,00 €

VIOLÍ I VIOLONCEL 16h45  18h15 Dijous i divendres TRÍADA 57,00 €

“Llenguatge musical” + “Instruments” = 72,00 € / mes (descompte del 10% pel segon germà i famílies nombroses)

“Llenguatge musical” + “Cor” = 52,00 € / mes (descompte del 10% pel segon germà i famílies nombroses)

“Llenguatge musical” + “Instruments” + “Cor = 82,00 € / mes (descompte del 10% pel segon germà i famílies nombroses)



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral 

P5, 1r i 2n 16h45  18h15 Dilluns i dimecres SESQ 73,23 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Es practiquen diferents modalitats esportives a través de jocs

Preu anual – 209,00 €

Material 

...

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

2n, 3r i 4t 14h30  15h15 Dilluns i dimecres TRÍADA 45,00 €

5è i 6è 13h30  14h15 Dilluns i dimecres TRÍADA 45,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Per als nens més grans s’adaptarà el repertori promovent el coneixement de música de diferents 
estils i procedències que serviran de vehicle per la pràctica de diferents conceptes i l’assoliment 
dels coneixements que pensem s’escauen per a la correcta comprensió i desenvolupament de 
la pràctica musical.

Material 

...



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

Natació Qwellness Qwellness

122,00 €

P4 a 6è 16h45 a 18h15 Dimarts ISS Educació 

Natació Sant Quirze del V. Igesport

78,00 €

P4 a 6è 16h45 a 18h15 Dijous ISS Educació 

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

1r ,2n, 3r, 4t, 5è i 6è 16h45  18h15 Dimarts

ISS

50,00 €

P3, P4 i P5 16h45  18h15 Dijous 50,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Els nens d'avui necessiten tota l'ajuda possible per mantenir-se en forma i portar una vida sana.  
El patinatge sobre rodes és una gran manera perquè aconsegueixin una mica d'exercici, e que 
els nens no s'adonen és que mentre estan socialitzant amb els seus amics en patins, l'activitat 
en si és millor que córrer la mateixa distància. 

Material 

...



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

P5 i 1r 13h30 a 14h15 Dimarts i dijous

TRÍADA

45,00 €

P4 14h15 a 15h00 Dimarts i dijous 45,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No Durant els primers anys els alumnes treballaran a partir del mètode de la pedagoga Hemsy de 
Gainza, el desenvolupament de l’univers sonor de l’Infant i la presa de consciència de la música 
com a vehicle d’expressió. D’aquesta manera el llenguatge musical s'aprèn a partir de les 
necessitats concretes que vagin apareixent i no de manera uniforme per a tots els alumnes. Es 
treballarà la interpretació de cançons del repertori per infants de manera intuïtiva i sense 
partitura per afavorir els conceptes anteriorment explicats. La grafia musical serà treballada a 
partir de jocs d’improvisació i composició, jocs, ambientació de contes amb instruments. 

Material 

...

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

P3, P4 i P5 16h45  18h15 Dimarts i dijous SESQ 69,90 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

La psicomotricitat ajuda a augmentar la capacitat d´interacció de l´alumne amb l’entorn. Es
practiquen diferents modalitats esportives a través de jocs. preu anual – 199,00 €

Material 

...



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

P5 i 1r 13h30 a 14h15 Dimarts i dijous

TRÍADA

39,00 €

P4 14h15 a 15h00 Dimarts i dijous 39,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No Durant els primers anys els alumnes treballaran a partir del mètode de la pedagoga Hemsy de 
Gainza, el desenvolupament de l’univers sonor de l’Infant i la presa de consciència de la música 
com a vehicle d’expressió. D’aquesta manera el llenguatge musical s'aprèn a partir de les 
necessitats concretes que vagin apareixent i no de manera uniforme per a tots els alumnes. Es 
treballarà la interpretació de cançons del repertori per infants de manera intuïtiva i sense 
partitura per afavorir els conceptes anteriorment explicats. La grafia musical serà treballada a 
partir de jocs d’improvisació i composició, jocs, ambientació de contes amb instruments. 

Material 

...

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

P3, P4 i P5 16h45  18h15 Dimarts i dijous SESQ 69,90 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

La psicomotricitat ajuda a augmentar la capacitat d´interacció de l´alumne amb l’entorn. Es
practiquen diferents modalitats esportives a través de jocs. preu anual – 199,00 €

Material 

...

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

P5, 1r i 2n 16h45  18h15 Dimarts

ISS Educació

38,50 €

3r, 4t, 5è i 6è 16h45  18h15 Dijous 38,50 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

En aquesta activitat els nanos aprenen els principis fonamentals de l´alimentació i la nutrició, 
distingir els sabors bàsics sabent transformar matèries primeres en plats llestos per menjar. 
Cada alumne realitza  tot el procés  de la recepta.

Material 

A càrrec d’ISS

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è (grups a 

concretar)

13h30  14h15 Dimarts i divendres

After School

103,00 €

14h15 15h00 Dimarts i divendres 103,00 €
. 

12h30 13h15 Dimarts i divendres 103,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

A través d’agradables jocs i activitats inspirades en contes s’introdueix al nen a la llengua 
anglesa. Es treballa a través de la música, dansa, titelles, etc. Ajuda a desenvolupar les 
habilitats cognitives, físiques i motores així com la coordinació i l’expressió del nen.

Material 

...



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è

16h45  18h15 Dimarts ISS 38,50 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No Activitat  dirigida a nens i nenes de P4 a 6è durant el curs 2014/2015

Com a objectiu principal la creació de diversos capgrossos personalitzats i/o un d’últim per cedir 
a l’Escola perquè participi de les festes del municipi.
Utilitzant diverses tècniques:
Tècnica senzilla: CAPGRÒS AMB CAPSA DE CARTRÓ
Tècnica bàsica: CAPGRÒS DE PAPER MÂCHÉ
Tècnica intermèdia: CAPGRÒS AMB ESTRUCTURA INTERNA
Tècnica avançada: CAPGRÒS A PARTIR D’UN MOTLLO

Material 

A càrrec d’ISS

Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu mensua l

3r, 4t, 5è i 6è 16h45  18h15 Dimarts ISS 42,90 €
aprox. 

Matricula Descripció de l’activitat 

No Amb aquesta activitat els nens i nenes aprenen diferents conceptes tècnics sobre robòtica d’una  
manera lúdica, aprenen a treballar en equip i, sobretot, desenvolupen la seva capacitat creativa. 
Com a resultat són capaços de dissenyar, construir i programar robots. Disposem d'una 
programació anual exclusiva, elaborada per professionals especialitzats en l'àmbit pedagògic i 
amb gran experiència en el treball amb nens i adolescents. Totes les activitats han estat 
acuradament dissenyades perquè l'alumne aprengui jugant a resoldre els diferents reptes que 
se li plantegen.

Material 

Es paga a banda



Descripció de l’activitat

MECANOGRAFIA. El mètode es basa en l´aprenentatge del teclat, escriure amb velocitat i precisió, i ser productiu.
Classes orientades a la pràctica mecanogràfica de manera audiovisual, de forma individual cada alumne/a progressa
al seu ritme. Aquest curs és el complement adequat per tots aquells estudiants que treballen habitualment amb
l´ordinador, i que necessiten velocitat i precisió. El treball es supervisat en tot moment pel professor/a fent informes
d’avaluació continua. Contingut. Aprenentatge del teclat. Escriure textos dictats per àudio. Adquirir velocitat al copia
textos. Aprendre jugant, són exercicis per reforçar la tècnica de l’escriptura.

SCRATCH. És una aplicació informàtica destinada principalment als nenes per aprendre a programar jugant ,
mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera divertida i creativa. També poden
treballar en bases d’animació i programació de l’ordinador amb ajuda d’una interfície gràfica senzilla. Adreçat a
alumnes de 3r a 6è que tinguin ganes de fer jocs lògics i gràfics amb l’ordinador.

OFIMÀTICA. Introducció a la informàtica, sistema de dades i sistemes operatius, paquet de Microsoft Office: Word,
Excel i Power Point; software educatiu: enciclopèdies interactives. Adreçat a alumnes de 3r a 6è.

TRASLLAT A CÀRREC DE L’ ACADÈMIA
Art Typing Acadèmia de mecanografia Carrer Sant Josep nº 2 08192-Sant Quirze del Vallès

Cursos primària 1r Quadrimestre 2n Quadrimestre Grup Gr up Horari Preu

CURS 
MECANOGRAFIA

Del 14/09 al 28/01 Del 01/02 al 02/06 
Dilluns 

Dimecres
Dimarts
Dijous

16h45 a 18h15 60 € / mes

CURS 
OFIMÀTICA

Del 14/09 al 28/01 Del 01/02 al 02/06 
Dimarts
Dijous

16h45 a 18h15 75 € / mes

TALLERS
SCRACHT

Del 14/09 al 28/01 Del 01/02 al 02/06 
Dilluns 

Dimecres
16h45 a 18h15 75 € / mes

En els cursos de primària està inclòs el desplaçament d’alumnes de l’escola a l’acadèmia.
Al migdia es poden fer classes de mecanografia de 12h45 a 13h45 per lliure



Dirigit a alumnes Horari Dia A càrrec de Preu trimes tral

P4 i P5 16h45  18h15 Dilluns 
Associació Time for 

Excellence
105,00 €

aprox. 
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 16h45  18h15 Dimarts 

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Classes eminentment dinàmiques on a través del joc i la repetició es va incorporant l’idioma.
Classes amb parts de conversa, escolta, gramàtica, escriptura i cultura. Aprofitem mitjans 
visuals i recursos per fer més amenes les classes.
Professora xinesa nativa
Grups reduïts

Material 

...



Participació

� Poden participar a les activitats extraescolars promogudes per

l’AMPA de l’Escola Taula Rodona tots els alumnes matriculats

a l’escola Taula Rodona que compleixin els següents requisits:

o Estar al corrent de pagament de les quotes de l’A.M.P.A.

o No estar en causa de deute econòmic amb cap de les

empreses, entitats o autònom que subministri serveis

educatius, esportius, de lleure o d’altra naturalesa a l’escola

Taula Rodona.

o Hagin estat inscrits dins els terminis establerts.

o Hagin lliurat la totalitat de la documentació necessària en el

moment de la inscripció.

� Tindran prioritat en la inscripció els alumnes que hagin estat

inscrits amb anterioritat (curs anterior) al mateix grup i activitat.

� La inscripció a una activitat comporta una permanència mínima

d’un trimestre. Aquest import no és susceptible de devolució,

exceptuant el cas de malaltia o lesió sobrevinguda que

impedeixi la pràctica de l’activitat, sempre amb justificació

mèdica oficial.

Calendari i horaris

� Les activitats extraescolars de migdia es realitzaran entre les

12h30 i les 15h00, tenint una durada màxima de 45 minuts per

a cada una de les activitats. Per participar d’aquestes, els

alumnes han de fer servir el servei de menjador de l’escola,

com a mínim el dia de l’activitat.

� Les activitats extraescolars de tarda es realitzaran entre les

16h45 i les 18h15, tenint una durada màxima de 60minuts + 30

minuts de berenar per a cada una de les activitats.

� Les activitats extraescolars s’iniciaran el mes d’octubre, excepte

el calaix, i les activitats art typing, que començen el setembre, i

finalitzaran amb la fi de curs, excepte l’activitat de natació que

acaba amb el mes de maig.

Normativa bàsica de funcionament

� Existeix una normativa que regula el comportament dels infants

durant l’activitat.

� Només podran marxar sols a casa els participants que hagin

lliurat el corresponent permís exprés signat per pares, mares o

tutors/es a l’entitat gestora e l’activitat.

� Les famílies tenen l’obligació d’avisar a l’entitat gestora de la

falta prevista d’un participant o més participants a qualsevols de

les activitats, ho farà de manera que el comunicat sigui

comprovable en cas necessari.

� El temps de berenar serà com a màxim de 30 minuts.

� Recollida dels participants. L’alumnat de primària es recollirà al

punt de trobada. Els monitors passaran per les classes per

recollir l’alumnat d'educació infantil.

� Responsabilitats dels participants:

o Complir amb la normativa d’organització i funcionament del

centre (NOFC)

� Responsabilitats del monitor/tallerista/mestre/professor:

o Cura i manteniment de les instal·lacions i els materials d’ús

comú (mobiliari)

o Els monitors proporcionaran el material que faciliten les

empreses i/o entitats.

o Ordre en dels desplaçaments dins i fora de les instal·lacions

o Observar la màxima puntualitat

o Comunicar les possibles incidències en relació a l’activitat en

general (participants, instal·lacions, material, etc.)

o Tenen l’obligació de:

� Conèixer i acceptar la normativa

� Conèixer el pla d’emergència del centre

� Complir i fer complir les normes de convivència

� Assistir a les reunions informatives convocades per

l’AMPA

� Informar les famílies del desenvolupament de les

activitats

� Facilitar les dades personals i currículum a l’AMPA

� Verificar el control d’assistència

� Assumir els participants fins a l’arribada dels familiars o

tutors en el moment de la finalització de l’activitat

� Responsabilitats de les empreses/entitats/autònoms:

oA partir de la signatura del contracte hauran d’aportar en el

termini d’un mes natural la següent documentació

acreditativa:

oTC dels treballadors amb alumnat a càrrec a

l’Escola

oRebuts autònoms

oRebut i justificant Responsabilitat Civil

oRegistre de la lliga de voluntaris (si s’hi escau)

oCertificat de corrent de pagament amb Hisenda i

amb la Tesoreria.

oQue els monitors compleixin la normativa

oCobrir les suplències dels monitors que causin baixa per

contingència comuna o altres circumstàncies, sempre que hi

existeixi la possibilitat (el temps d’avís i reacció son factors

determinants), en cas contrari s’avisarà a les famílies.

oPassar els rebuts a les famílies en concepte de participació

a les activitat extraescolars dins els terminis establerts.

oGestionar les altes i les baixes.

� Responsabilitats de la coordinació d’activitats extraescolars

oControlar l’assistència dels monitors i la seva puntualitat

oAssistir a les reunions convocades per l’AMPA

oNotificar a la comissió qualsevol incidència que es pugui

produir amb monitors, famílies, empreses, participants,

escola, etc.

oControlar i reposar el material de les farmacioles.

oFer d’intermediari entre comissió d’activitats extraescolars i

empreses/entitats/autònoms.

oAvisar les famílies i tutors dels participants de l’anul·lació

d’alguna activitat

Recordeu que

� Els alumnes de 3r, 4t 5è i 6è marxen sols cap al punt de

trobada amb els monitors de cada una de les activitats

extraescolars.

Termini d’inscripció:
Dates úniques: del 9 al 15 de juny de 2015
Dates publicació: 17 de juny 2015
Dates reclamació: 18 i 19 de juny de 20215
Lloc: coordinació d’activitats (Belén Guillén)


