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Benvolgudes famílies,
Ja ha arribat l'oferta de les activitats extraescolars pel curs vinent.
Hi ha algunes novetats ja que l'objectiu és integrar les activitats
dins del projecte educatiu d'escola i ampliar l'oferta de manera que
puguem valorar i escollir quines considerem més adients per a què
els vostres fills/es puguin gaudir del seu temps lliure.
Mireu-vos-ho bé i apunteu-vos que comencem el dia 2 d'octubre.
Sigueu tots benvinguts!
Equip directiu

NOVETATS PELS CURS 2017-18
GRALLA I TIMBAL
L'objectiu és que aprenguin el llenguatge musical integrat
a l'instrument, conèixer la tècnica i el repertori propi de
l'instrument i treballar en conjunt per poder esdevenir un
grup en un futur.

XINÈS
Introducció a la llengua xinesa per enriquir el projecte
plurilingüe de l'alumne/a amb una metodologia
intercactiva i amena mitjançant cançons, audicions, jocs...

JUDO
És un esport recomanat per la lluita contra l'assetjament,
la pèrdua de la por al contacte i l'augment d'autoestima
que s'intenten transmetre a les classes. Es treballa també
el respecte i l'autocontrol (aspectes bàsics del codi moral
del judo).
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DADES D'INTERÈS
DURADA DE LES ACTIVITATS
Totes les extraescolars començaran la setmana del 2 d'octubre i finalitzaran el
dia 1 de juny.

PAGAMENT
Els pagaments es realitzaran a partir del mes d'octubre. Els càrrecs s'inclouran
en el rebut ordinari que s'emet mensualment.
Cal tenir present que es facturaran 8 mensualitats, de l'octubre de 2017 al maig
de 2018, exceptuant natació i judo.

INFORMACIÓ GENERAL
Per motius organitzatius, si una activitat no arriba al mínim d'alumnes
establert, pot veure's modificada la seva franja horària o, en el pitjor dels casos,
fins i tot es podria anul·lar.

REUNIONS INFORMATIVES
Es realitzaran reunions informatives (un dia per a cada activitat) al mes de
setembre. Us informarem en un correu específic.

FLEXIBILITAT HORÀRIA
Segons el nombre d'inscrits i/o grups de nivells diferents es podrà realitzar un
canvi o ajustament en el dia de l'activitat. Abans es consultarà a les famílies
afectades.

SOLAPAMENT DE DUES EXTRAESCOLARS
En el cas que hi hagi solapament d'horari de dues activitats de l'escola, en una
d'elles hi podran participar un sol dia i se'n descomptarà el 50% de la
que no s'hi pot assistir.
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INSCRIPCIONS
PERÍODE D'INSCRIPCIONS
El període d'inscripcions serà del 26 de juliol al 22 de setembre, via online.
Tingueu en compte que el registre al formulari ja es considera la inscripció de
l'activitat a excepció de natació que es considera inscrit en el moment
d'efectura el pagament de l'activitat.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MODIFICACIONS
La inscripció de les activitats extraescolars s'ha de realitzar seguint els següents
passos:
1. Cliqueu sobre l'activitat que estigueu interessats "Inscripció activitat" que
trobareu a la pàgina 20 d'aquest document.
2. Empleneu el formulari tenint en compte l'activitat, el curs, els dies i l'horari
(migdia o tarda).
3. En el cas de natació completeu la inscripció amb la transferència bancària a
ES75 0182 1238 6702 0041 3444 idicant COGNOM alumne/a + CURS + NAT

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
L'admissió es fa per disponiblitat de places. L'escola pot variar la composició
dels grups que es presenten per necessitats d'organització o per no arribar al
nombre d'alumnes necessari per formar-los.
Una vegada finalitzat el període d'inscripcions, les possibles altes i baixes de les
activitats es podran comunicar a secretaria (per correu electrònic
(secretaria
carmelites.cat) o presencialment).

ALTES I BAIXES UNA VEGADA INICIAT EL CURS
L'alta i baixa d'una activitat extraescolar s'ha de comunicar abans que finalitzi el
mes. Serà efectiva a partir del mes següent a la notificació. Cal comunicar-ho a
secretaria on s'haurà d'emplenar un document que es facilitarà.
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OFERTA D'ACTIVITATS
INFANTIL
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ACTIVITATS INFANTIL 1
ESPORTS

BÀSQUET

RÍTMICA

PATINATGE

Dia i horari:

Dia i horari:

Dia i horari (a triar):

P3, P4 i P5
dilluns, dimarts i dijous
17h a 18h

P3, P4 i P5
dimecres i divendres
17h a 18h

P4 i P5
MIGDIA: divendres
14h a 15h

PREU: 41 euros

PREU: 36.5 euros

Equipació:
Venda a l'escola

TARDA: dilluns
17h a 18h
PREU: 25 euros
Material:
Cal portar patins en línia,
proteccions i casc.

JUDO

NATACIÓ

Dia i horari:

Dia i horari:

*places limitades

P3, P4 i P5
MIGDIA: dimarts i dijous
14h a 15h

P3
dilluns o dimarts
17.20h 18.15h

TARDA: dimarts i divendres
17h a 18h

P4 i P5
dimecres
17.20h
PREU: 160 euros/curs

PREU*: 96 euros/trimestre o
240 euros tot el curs
*el preu inclou quimono i cinturó
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*En ser les places limitades es considerarà la
inscripció completada una vegada s'hagi
realitzat l'ingrés de l'activitat. Podeu fer la
transferència a: ES75 0182 1238 6702 0041
3444 indicant cognom alumne/a, curs i NAT.
Arribat al número de places, el formulari
restarà tancat.
Podeu posar-vos en llista d'espera adreçantvos a secretaria.

ACTIVITATS INFANTIL 2
IDIOMES, MÚSICA I ROBÒTICA

ANGLÈS

XINÈS

Dia i horari:

Dia i horari:

P3
dimarts i dijous
17h a 18h

P5
dijous
17h a 18h

P4 i P5
MIGDIA: dilluns i dimecres
14h a 15h

PREU: 30 euros

TARDA: dilluns i dimecres
17h a 18h
PREU:

48 euros

MÚSICA

ROBÒTICA

Dia i horari:

P3
dimecres
17h a 18h
P4 i P5
divendres
17h a 18h

Dia i horari:

P3, P4 i P5
dimecres
17h a 18h
PREU: 30 euros

P4 i P5 que van fer
música curs passat

dimarts
17h a 18h
PREU:
18 euros
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OFERTA D'ACTIVITATS
PRIMÀRIA
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ACTIVITATS PRIMÀRIA 1
ESPORTS

BÀSQUET

RÍTMICA

PATINATGE

Dia i horari:

Dia i horari:

Dia i horari (a triar):

1r i 2n EP
dimarts i dijous
17h a 18.30h

1r, 2n i 3r EP
dimecres i divendres
17h a 18.30h

1r a 6è EP
MIGDIA: divendres
14h a 15h

Prebenjamins,
benjamins i alevins

4t a 6è EP
dimarts i dijous

TARDA: dilluns
17h a 18h

3r a 6è EP FEM.
dimarts i dijous
17h a 18.30h

17h a 18.30h
PREU: 39.5 euros
*l'entrenadora pot proposar un
canvi de grup segons el nivell de
l'alumne/a

3r* a 6è EP MASC.
dimecres i divendres
17h a 18.30h
*3r EP pendent concretar dies
pels coordinadors

PREU: 41 euros

PREU: 25 euros
Material:
Cal portar patins en línia,
proteccions i casc.

JUDO
Dia i horari:
MIGDIA: dimarts i dijous
14h a 15h
TARDA: dimarts i divendres
17h a 18h
PREU: 96 euros/trimestre o
240 euros tot el curs
*el preu inclou quimono i cinturó
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ACTIVITATS PRIMÀRIA 2
IDIOMES I ROBÒTICA

ANGLÈS
Dia i horari:

1r i 2n EP
MIGDIA: dimecres i divendres
14h a 15h
TARDA: dilluns i dimecres
17h a 18h

5è i 6è EP
MIGDIA: dimarts i dijous
14h a 15h

3r i 4t EP

TARDA: dimarts i dijous
17h a 18h

MIGDIA: dilluns i divendres
14h a 15h

PREU:

TARDA: dimarts i dijous
17h a 18h

48 euros

*El primer dia es farà una
prova de nivell que podria fer
canviar l'alumne/a de grup.

XINÈS

ROBÒTICA

Dia i horari:

Dia i horari:

1r, 2n i 3r EP
dijous
17h a 18h

1r i 2n EP
divendres
17h a 18h

4t, 5è i 6è EP
divendres
17h a 18h

3r a 6è EP
dilluns
17h a 18h

PREU: 30 euros

PREU: 30 euros
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ACTIVITATS PRIMÀRIA 3
MÚSICA

MÚSICA
Dia i horari:
1r i 2n EP nova
inscripció

dimarts
17h a 18h
1r i 2n EP que van fer
música curs passat

dilluns
17h a 18h

3r i 4t EP que van fer
música curs passat

dimecres
17h a 18h
5è i 6è EP nova
inscripció

dimecres
17h a 18h

3r i 4t EP nova
inscripció

dilluns
17h a 18h

PREU: 18 euros

Instruments
Baix elèctric
Baix
Percussió
Bateria
Piano
Cant
Saxofon
Clarinet
Trombó
Contrabaix
Trompa
Flauta de bec
Trompeta
Flauta travessera
Tuba
Guitarra
Viola
Guitarra elèctrica
Violí
Oboè
Violoncel
PREU: 30 min individual: 63 euros
30 min compartit: 38 euros
45 min compartit: 52 euros
*dies i horaris a concretar durant
el mes de setembre.

GRALLA I TIMBAL
Dia i horari:
1r i 2n EP
dilluns
14h a 15h

3r a 6è EP
dimecres
14h a 15h
PREU: 28 euros
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OFERTA D'ACTIVITATS
SECUNDÀRIA
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ACTIVITATS SECUNDÀRIA 1
ESPORTS

BÀSQUET

PATINATGE

Dia i horari:

Dia i horari (a triar):

1r i 2n ESO FEM
dimarts i dijous
17h a 18.30h

1r i 2n ESO
MIGDIA: divendres
14h a 15h

1r i 2n ESO MASC
dimecres i divendres
17h a 18.30h

TARDA: dilluns
17h a 18h

3r i 4t ESO
Es farà grup segons núm. d' inscrits.

PREU: 25 euros

PREU: 41 euros

Material:
Cal portar patins en línia,
proteccions i casc.

JUDO

ZUMBA

Dia i horari (a triar):

Dia i horari:

1r i 2n ESO

4t ESO

MIGDIA: dimarts i dijous
14h a 15h

dimarts i/o dijous
17h a 18h

TARDA:

PREU: 18 euros/1 dis
30 euros/2 dies

dimarts i divendres
17h a 18h

PREU*: 96 euros/trimestrae o
240 euros tot el curs
*el preu inclou el quimono i el cinturó
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ACTIVITATS SECUNDÀRIA 2
IDIOMES, MÚSICA I ROBÒTICA

ANGLÈS

XINÈS

Dia i horari:

Dia i horari:

Dia i horari:

KET, PET, FCE
dilluns i dimecres
17h a 18.30h

ESO
dimecres
17h a 18h

1r i 2n ESO
dijous
14h a 15h

PREU: 48 euros

PREU: 30 euros

GRALLA I TIMBAL

PREU: 28 euros

*El primer dia es farà una
prova de nivell que podria fer
canviar l'alumne/a de grup.

MÚSICA

ROBÒTICA

Dia i horari:

Dia i horari:

Instruments

1r a 4t ESO

Baix elèctric
Baix
Bateria
Clarinet
Contrabaix
Flauta de bec
Flauta travessera
Guitarra
Guitarra elèctrica
Oboè

Percussió
Piano
Saxofon
Trombó
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Violí
Violoncel

divendres
15.30h a 16.30h
PREU: 30 euros

PREU: 30 minuts individual: 63 euros
dies i hores a concretar durant el mes
de setembre
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ACTIVITATS ADULTS
ESPORTS I IDIOMES

BÀSQUET

ZUMBA

Dia i horari:

Dia i horari:

Acordar dia

dimarts i/o dijous
17h a 18h

18.30h a 20h

PREU: 18 euros/1 dia
30 euros/2 dies

ANGLÈS

MÚSICA

Dia i horari:

Dia i horari:

dimarts i dijous
17h a 18h

Instruments
Baix elèctric
Baix
Bateria
Cant
Clarinet
Contrabaix
Flauta de bec
Flauta travessera
Guitarra
Guitarra elèctrica
Oboè

Percussió
Piano
Saxofon
Trombó
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Violí
Violoncel

PREU: 30 minuts individual: 63 euros
dies i hores a concretar durant el mes
de setembre
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HORARIS PER CURSOS
P3

P4 i P5
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HORARIS PER CURSOS

1r i 2n EP

3r i 4t EP
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HORARIS PER CURSOS

5è i 6è EP

ESO
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FORMULARIS INSCRIPCIONS
ESPORTS

IDIOMES

Inscripció bàsquet

Inscripció anglès

Inscripció natació

Inscripció xinès

Inscripció patinatge
Inscripció rítmica
ROBÒTICA

Inscripció judo

Inscripció robòtica

Inscripció zumba
MÚSICA
Inscripció música
Inscripció gralla i timbal

MÉS INFORMACIÓ:

Secretaria
977 24 00 27
secretaria

carmelites.cat

28 agost al 8 setembret: DILLUNS A DIVENDRES
9h a 14h
A partir del 12 de setembre: DILLUNS A DIVENDRES
9h a 13h i de 15h a 18h
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