
 
 

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS  
3r de Primària 

 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Donada la importància que dona l’escola a l’aprenentatge de l’anglès, us oferim de nou 
l’activitat d’anglès extraescolar pel curs 2018-19, organitzada pel Col·legi pels cursos 
de 3r i 4t de Primària. 

 

 Es realitzaran 2 hores setmanals per grup. 

 L’activitat de 3r de Primària es durà a terme els dilluns i dimecres de 13.55 a 
14.55.  

 Els alumnes que no es queden al menjador, podran entrar a l’escola per la 
recepció. 

 Les classes les impartirà Lorena Borràs, mestra d’anglès del nostre Col·legi. 
 

 L’import d’aquesta activitat serà de 50 € mensuals.  

 Per fer la inscripció es cobrarà una matrícula de 50€. Aquesta matrícula no es 
retornarà en cap cas i satisfarà la mensualitat del mes de maig de 2019. 
 

Si esteu interessats que el vostre fill/a realitzi aquesta activitat, us agrairem que 
ompliu la següent butlleta i la lliureu a la recepció de l’escola (Sra. Neus) abans del 
proper dia 18 de juny, juntament amb l’import de la matrícula. 
 
Caldrà un número mínim de 8 alumnes per dur a terme l’activitat. En cas de no 
realitzar-la us tornaríem l’ingrés efectuat. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCRIPCIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS 3r EPrim 2018-19 
 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  ________________________________________ 

CURS _____________________________        TELÈFON _________________________ 
 
Correu electrònic: _____________________________ 
 
 
 
Signat: ______________________________________ 
 
 
 



 
 

 
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS  

4t de Primària 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Donada la importància que dona l’escola a l’aprenentatge de l’anglès, us oferim de nou 
l’activitat d’anglès extraescolar pel curs 2018-19, organitzada pel Col·legi pels cursos 
de 3r i 4t de Primària. 

 

 Es realitzaran 2 hores setmanals per grup. 

 L’activitat de 4t de Primària es durà a terme els dimarts i dijous de 13.55 a 
14.55.  

 Els alumnes que no es queden al menjador podran entrar a l’escola per la 
recepció. 

 Les classes les impartirà Lorena Borràs, mestra d’anglès del nostre Col·legi. 
 

 L’import d’aquesta activitat serà de 50 € mensuals.  

 Per fer la inscripció es cobrarà una matrícula de 50€. Aquesta matrícula no es 
retornarà en cap cas i satisfarà la mensualitat del mes de maig de 2019. 
 

Si esteu interessats que el vostre fill/a realitzi aquesta activitat, us agrairem que 
ompliu la següent butlleta i la lliureu a la recepció de l’escola (Sra. Neus) abans del 
proper dia 18 de juny, juntament amb l’import de la matrícula. 
 
Caldrà un número mínim de 8 alumnes per dur a terme l’activitat. En cas de no 
realitzar-la us tornaríem l’ingrés efectuat. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCRIPCIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS 4t EPrim 2018-19 
 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A :  ________________________________________ 

CURS _____________________________        TELÈFON _________________________ 
 
Correu electrònic: _____________________________ 
 
 
 
Signat: ______________________________________ 

 

 


