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Us fem arribar la proposta d’activitats del nou curs escolar 
2017/18 que el centre ha triat per a complementar la 
formació dels alumnes en l’àmbit artístic i cultural.  

Als requadres adjunts, hi trobareu informació sobre les 
diferents propostes, horaris, torns i preus, així com una 

descripció dels objectius de les activitats.  

Infantil i primària  
ACTIVITAT Dia Horari €/mes 

EXP. MUSICAL (P3-P4-
P5) 

dt. 17:00h a 18:15h 16€ 

RITME I EXP. 
CORPORAL (P3-P4-
P5)   

dj. 17:00h a 18:15h 16€ 

GIM. RÍTMICA (P3-P4-
P5) 

dv. 17:00h a 18:15h 19€ 

INICIACIÓ A LA 
MÚSICA E. 1r i 2n 

dl. 17:00h a 18:15h 16€ 

GUITARRA  de 3r a 6è dl. 17:00h a 18:15h 21€ 

GIM. RÍTMICA de 1r a 
6è 

dv. 17:00h a 18:15h 19€ 

DANSES URBANES de 
1r a 6è 

dc.  17:00h a 18:15h 16€ 

TEATRE de 1r a 6è dv. 17:00h a 18:15h 16€ 

 

EXP.MUSICAL: Activitat per conèixer i expressar-se a través de la 
música i descobrir una eina per a desenvolupar diferents habilitats: el 
treball en grup, la socialització, la col·laboració i l’expressió de les 
emocions i els sentiments a través d  etc. 

RITME  I EXP. CORPORAL:  Activitat per a descobrir i desenvolupar la 
capacitat d’entendre el propi cos a través de ritmes per a poder 
relacionar-se amb els altres.   
DANSES URBANES: La dansa permetrà a l’alumnat participant 
expressar-se a través del moviment del seu cos, utilitzant 
l’aprenentatge de diferents tipus de dansa moderna i contemporània 
(individual i col·lectiva).  

GIMNÀSTICA RÍTMICA: Aquesta activitat vol promoure un 
desenvolupament adequat de les qualitats físiques condicionals 
(resistència, flexibilitat, velocitat i força) i coordinatives (coordinació, 
habilitat i agilitat).  
 INICIACIÓ A LA MÚSICA: Els coneixements s’introdueixen a través de 
nombrosos exercicis en forma de jocs, d’audició i de cançó, que tenen 
com a objectiu desenvolupar la imaginació, la improvisació i la 
creativitat. 

GUITARRA: L’ objectiu d’aquesta activitat és la iniciació de l’alumne/a 
en l’aprenentatge de l’ instrument, educar l’oïda i la concentració i 
gaudir a través de l’ aprenentatge de cançons properes als alumnes. 
Cada alumne haurà de portar una guitarra pròpia.  

 

ESO 
ACTIVITAT Dia Horari €/mes 

ESCACS ESO dj. 17:30h a 18:30h 16€ 

 
ESCACS: Aquesta activitat aporta múltiples beneficis: treballar la presa 
de decisions, la previsió de les conseqüències abans de fer els actes, la 
codificació i l’ abstracció (anotació de jugades, lectura de partides i 
textos).Es busca despertar i afavorir la capacitat de concentració. 
 

INSCRIPCIONS I FORMA DE PAGAMENT 
 

 PERÍODE D’INSCRIPCIÓ:  del 12 al 22 de setembre 
(empleneu la butlleta adjunta i entregueu-la a 
secretaria). 

 FORMA DE PAGAMENT: quotes mensuals, domiciliació 
bancària el dia 5 de cada mes a partir de les dades 
bancàries facilitades a la butlleta. 

NORMATIVA I FUNCIONAMENT 

 Activa proporciona professors titulats i amb experiència  docent 
així com la programació i el material per a tot el curs. 

 Les famílies rebran trimestralment un informe amb objectius i 
continguts de les activitats treballades  durant el trimestre i 
valoració del progrés de l’alumne/a. 

 Per a què les activitats s’organitzin i es posin en marxa 
correctament, és fonamental respectar el termini d’inscripció 
indicat. No fer-ho implicaria un retard en la formació de grups, ja 
que aquests s’obren en funció de les sol·licituds rebudes. 

 Si no obríssim algun dels grups o activitats que oferim perquè la 
demanda és escassa, us n’informaríem per telèfon tan bon punt 
en tinguéssim constància.  

 S’entén que la inscripció és per a un curs complet (8 
mensualitats). En cas de voler donar-se de baixa un cop 
començada l’activitat us demanem que ho comuniqueu a Activa 
abans del dia 20 de cada mes per tal de no emetre el rebut. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
C/ Sant Elies, 21 2n -1a· 08006 Barcelona 
93 284 02 22 / catalunya@activa.org 
 

Data: ______/_________/_________ 
Signatura del pare/mare/tutor/a: 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (curs 2017-2018) 
(Retalla per la línia de punts lateral i entrega degudament emplenada en 

lletra MAJÚSCULA i signada a la porteria de l’escola) 

 

 
ESCOLA  MARIA WARD 

És possible que durant la realització de les activitats es facin fotografies destinades a la difusió educativa 
d’Activa. En cas de no estar conforme, marqui la casella  

Firmant aquesta butlleta autoritzo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) cobri del compte estipulat més 
amunt les quotes de les activitats en què inscric el meu fill o la meva filla. ACTIVA es reserva el dret a cobrar 
un recàrrec sobre aquells rebuts impagats que hagin estat retornats pel banc. ACTIVA els informa que les 
seves dades personals s’incorporaran al fitxer d’alumnes amb la finalitat de poder gestionar docent i 
econòmicament les activitats. En cas de cessió de la imatge, les seves dades s’incorporaran al fitxer de xarxes 
socials amb la finalitat de gestionar la fan page. La informació recollida només es comunicarà a 
l’Administració Tributària i a les entitats bancàries a efectes del compliment de les obligacions de pagament. 
Les informacions personals dels alumnes no se cediran sota cap concepte a terceres entitats. Pot exercir els 
seus drets ARCO a l’avinguda Juan Carlos I nº 20, 50009 de Saragossa o a info@activa.org.  

 

DADES DE L’ ALUMNE/A 

1r Cognom……………………………………………………………….....   

2n Cognom……...……………………………………………….………. 

Nom……..…………………………………………………………..….. …. 

Data de naixement….... /........ /………..    

Curs……. (Lletra) …..   E.I.   E.P.   ESO 

 

 

Domicili:…………………………………………………………………..…

…………………………….…. Població………………………………….. 

Província………………………………….……….. C.P………………..…. 

Telèfon 1……………………………. Telèfon 2.………………………. 

E-mail……………………………………………………………………….. 

Banc/Caixa………………………………………………………………….  

Titular del compte………………………………………………………….   

NIF……………………………….. 

 N. de compte IBAN 

 _ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 Indica les activitats i horaris desitjats: 

ACTIVITAT Dies Horari 

   

   

   

Consideracions de l’alumne/a: 
 

mailto:catalunya@activa.org
mailto:info@activa.org

