
Activitats Extraescolars
2016 – 2017

Col·legi SANTA TERESA Ganduxer





alumnes

dates

quotes

horari



Miniesport
Treball psicomotriu de l’esquema corporal dels més menuts, treballat amb activitats 
lúdiques i jocs que desenvolupin la seva competència motora.
COORDINACIÓ: Alberto Román 

Alumnes   P-3
Dates   De l’1 d’octubre al 10 de juny
Quotes   339€/anual      2 dies /setmana
Horari   17h-18h dilluns i dimecres
   17h-18h dimarts i dijous

Multiesport
Continuació del treball motriu iniciat a miniesport, treballat amb exercicis de complexitat 
una mica més alta.
COORDINACIÓ: Alberto Román

Alumnes   P-4/P-5
Dates   De l’1 d’octubre al 10 de juny
Quotes   339€/ anual    2 dies/setmana
Horari   17h-18h dilluns i dimecres
   17h-18h dimarts i dijous

Iniciació esportiva
Com el seu nom indica es presenta al nen una visió global tant dels esports individuals 
com col·lectius, per seguir treballant les seves capacitats físiques bàsiques amb diferents 
implements i materials esportius.
COORDINACIÓ: Alberto Román

Alumnes   1r EP/2nEP
Dates   De l’1 d’octubre al 10 de juny
Quotes   339€/anual     2 dies/setmana
Horari   17h-18h dilluns i dimecres
   17h-18h dimarts i dijous



Tecnificació Futbol
Iniciació als aspectes més bàsics del futbol, incloent-hi el treball de tècnica i tàctica 
corresponent a aquest primer nivell de futbol.
COORDINACIÓ: Alberto Román 

Alumnes   1r EP, 2n EP i 3r EP
Dates   De l’1 d’octubre al 10 de juny
Quotes   339€/anual     2 dies/setmana
Horari   17h-18h dilluns i dimecres (1r)
   17h-18h dimarts i dijous (2n i 3r)

Definició bàsquet vòlei
Aprenentatge de la tècnica bàsica dels esports del bàsquet i del vòlei, en situacions de 
formes jugades, per aplicar en anys posteriors al joc real.
COORDINACIÓ: Marina Roca 

Alumnes   3rEP
Dates   De l’1 d’octubre al 10 de juny
Quotes   339€/anual     2 dies/setmana
Horari   14h-15h dilluns i dimecres

 

Equips de competició
Entrenaments i competició específica d’aquests esport en totes les seves branques: tècnica, 
tàctica i capacitat física. La coorperació i el rol de pertinença a un equip seran els eixos 
vertebradors d’aquesta activitat. Pas endavant de la progressió esportiva de l’alumne. 
Aquests grups van des de quart de primària fins a segon de batxillerat. És important que 
l’alumne i els pares tinguin clar el grau de compromís que implica tant als entrenaments 
com als partits, ja siguin al centre o en altres aliens al nostre. Els coordinadors són l’Alberto 
Roman (bàsquet), Marina Roca (vòlei) i Josep Olivé (futbol).
 



  4t EP
 Del 21 de setembre al 10 de juny
 351€/anual   3 dies/setmana

 13h-14h 
 dilluns, dimecres i dijous

 5è EP
 Del 21 de setembre al 10 de juny
 392€/anual   3 dies/setmana

 13h-14h 
 dilluns, dimecres i dijous

 6è EP
 Del 21 de setembre al 10 de juny
 392€/anual   3 dies/setmana

 14h-15h 
 dilluns, dimecres i dijous

 1r i 2n ESO
 Del 21 de setembre al 10 de juny
 392€/anual   2 dies/setmana

 18h-19:30h 
 dilluns i dimecres 

 3r ESO
 Del 21 de setembre al 10 de juny
 392€/anual   2 dies/setmana

 18h-19:30h 
 dimarts i dijous

 Batxillerat
 Del 21 de setembre al 10 de juny
 392€/anual    2 dies/setmana

 18h-19:30h 
 dimarts i dijous

Bàsquet
Coordinació: Alberto Román 



Futbol sala
Coordinador: Josep Olivé

4t EP
Del 21 de setembre al 10 de juny
351€/anual    3 dies/setmana

17h-18h dilluns, dimecres 
13h- 14h  divendres

5è EP
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    3 dies/setmana

17h-18h dilluns, dimecres 
13h- 14h  divendres

6è EP
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual     3 dies/setmana

17h- 18h  dimarts, dijous
14h -15h divendres

1r /2n ESO
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    2 dies/setmana

18h- 19:30h dilluns i dimecres 
   

3r /4t ESO i BTX
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    2 dies/setmana

18h-19:30h dimarts i dijous



Vòlei Coordinador: Marina Roca

4t EP
Del 21 de setembre al 10 de juny
351€/anual   3 dies/setmana

13h-14h  dimarts, dijous i divendres
   

5è EP 
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    3 dies/setmana

13h-14h  dimarts, dijous i divendres 
   

6è EP
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    3 dies/setmana

14h- 15h dimarts, dijous i divendres
   

1r ESO
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    2 dies/setmana

18h- 19:30h  dilluns i dimecres
   

2n ESO
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    2 dies/setmana

18h- 19:30h  dimarts i dijous

3r ESO
Del 21 de setembre al 10 de juny
392€/anual    2 dies/setmana

18h-19:30h  dilluns
15h-16:30h  divendres
   



1r/2n EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
339€/anual   2 dies /setmana

14h-15h dilluns i dimecres

3r/4t EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
339€/anual   2 dies /setmana

14h-15h dimarts i dijous

5è/6è EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
339€/anual   2 dies /setmana

14h-15h dimarts i dijous

Combinació dels diferents elements gimnàstics 
coreografiats amb música, on la coordinació de grup 
serà bàsica per el desenvolupament de la posta en 
escena.

Coordinació:Marina Roca

Rítmica

Coordinació: Alberto Román

Activitat del tot recreativa, on els nens gaudeixen del 
patinatge a través de jocs lúdics i esportius.

 1r/3r EP- 4t/6è EP
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 200€/anual    1 dia/setmana

 17h-18h divendres

Patins



Coordinació: Alberto Román

Activitat que es realitza a les instal·lacions del Dir 
Diagonal, que comprèn des de la familiarització 
dels més petits en el medi aquàtic, com iniciació, 
fins al perfeccionament dels diferents estils de 
natació.

 P-3/ESO
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 425€/anual    1 dia/setmana

 17h-18h 
 dilluns, dimecres o dijous

Piscina

Esport on la càrrega cognitiva és el més important 
a tenir en compte. S’ensenyen els principals 
moviments estratègics de les diferents peces 
sobre el taulell.

 1r/2n EP
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 245€/anual   1 dia/setmana

 13h-14h divendres

 3r/6è EP
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 245€/anual   1 dia/setmana

 14h-15h divendres

Escacs
Coordinació: Marina Roca



INSCRIPCIONS 
ESCOLA ESPORTIVA
L’escola esportiva vol garantir que tots els alumnes que han participat aquest 
any en les nostres activitats tinguin plaça assegurada l’any vinent. Per això, per a 
aquests esportistes s’obrirà un termini d’inscripció especial el 27 i 28 de juny i el 13 i 
14 de juliol de 8:30 a 10 i per la tarda de 16 a 17:30 a la secretaria de l’Ampa.

Al setembre s’obrirà la inscripció a tots els alumnes del col·legi, que serà el 5 i 6 
d’aquest mes i també el 15 i 16 en cas de que quedessin places disponibles.

COm L’ANy PASSAT EL PROCéS d’INSCRIPCIó SERà EL SEgüENT:

1. La inscripció es realitza a la secretaria de l’Ampa, mitjançant el full d’inscripció.

Coordinació: Marina Roca

Desenvolupament de les habilitats tècniques 
amb l’implement de raqueta. Aprenentatge 
motor dels principals cops d’aquest esport.

 
 1r/3r EP
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 339€/anual     2 dies /setmana

 13h-14h dilluns i dimecres

Tennis



2. Cada alumne omplirà un full d’inscripció per a cada activitat a que es vulgui 
apuntar. Marcar amb una X l’activitat, posar el nom de l’alumne i el seu curs.

3. Els imports derivats de l’escola esportiva es facturaran a través de remesa 
bancària.

4. És imprescindible portar el número de compte bancari per poder tramitar la 
inscripció.

5. La inscripció quedarà confirmada quan es verifiqui el cobrament bancari. 
En cas de devolució del rebut la plaça no quedarà garantida fins que aquest 
pagament es faci efectiu, quedant lliure la plaça per una altra inscripció. 

6. L’inici de les activitats de competició serà el 19 de setembre i les de no 
competició el dia 3 d’octubre. Ambdues finalitzaran el 9 de juny.

7. Els grups tindran un mínim de 12 alumnes i un màxim de 16.
8. L’escola es reserva el dret d’anul·lar algun grup, equip o activitat, quan no 

s’assoleixin les inscripcions mínimes per garantir el seu bon funcionament. Si 
això es produís es proposarien alternatives possibles i sinó n’interessés cap es 
retornaria la quantitat pagada.

9. Les places són limitades. En el cas de produir-se algun excés d’inscripcions, 
les places s’assignarien per rigorós ordre d’inscripció i els alumnes que no 
hi hagin pogut entrar passaran a una llista d’espera. En el cas de produir-se 
alguna baixa entrarà el primer de la llista d’espera.

10.Descompte del 10% per inscripció al tercer membre de la família inscrit o a la 
inscripció de la segona i successives activitats del mateix alumne de l’activitat 
més econòmica.

11. Les inscripcions són de pagament anual i sense possibilitat de devolució un 
cop començada l’activitat. En tot cas, es facilitarà l’opció d’un canvi d’activitat 
sempre i quan hi hagi places en l’activitat de canvi. Només es podrà realitzar 
un canvi d’activitat durant tota la temporada. Si es realitza el canvi s’haurà 
d’abonar la diferència de quota en cas que existeixi; d’igual manera, també es 
retornarà aquesta diferència de quota si aquesta existís.

12.Es podrà modificar la normativa, dates i horaris de les activitats, si el correcte 
funcionament de l’activitat així ho requereix.
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L’Escola d’Idiomes del col·legi STA. TERESA–
Ganduxer és una escola de llengües establerta a les 
instal·lacions del centre i està oberta als alumnes 
des de P4 fins a 4t d’ESO. S’hi ofereix ANgLÈS i 
ALEmANy dirigit a alumnes des de P4 fins a 4t 
d’ESO, i FRANCÈS per a secundària.
Els i les alumnes que participin a l’Escola d’Idiomes 
Teresianes-ganduxer-ACTIVA tindran la possibilitat 
de millorar el nivell de la llengua escollida en grups 
reduïts i de certificar els seus progressos a través 
d’exàmens oficials de CAmBRIdgE ENgLISH, 
gOETHE INSTITUT i dELF/dALF.

Anglès
Aprenentatge a través del joc, la música i els contes. 
L’objectiu és el de consolidar el vocabulari i les 
expressions i sobretot desenvolupar la capacitat 
comunicativa dels nens i nenes tant a nivell de 
comprensió com d’expressió oral.

 P-4/P-5
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 56€/mes 2 hores/setmana

  17h-18h dimarts i dijous



A partir de primària i ESO, es treballa amb dos objectius: naturalitzar la llengua 
anglesa com a mitjà de comunicació habitual en l’entorn de l’alumnat i començar 
a certificar els coneixements adquirits mitjançant la realització d’exàmens 
oficials de CAmBRIdgE ENgLISH.

A l’inici de curs ,es realitzaran proves de nivell i un seguiment personalitzat per 
tal d’agrupar els alumnes segons el seu nivell corresponent.  

1r/2n EP     STARTERS
De l’1 d’octubre al 16 de juny
61,50€/mes    2dies/setmana

17:15h-18:15 h   dimarts i dijous

3r i 4t EP     mOVERS
Del 30 de setembre al 15 de juny
61,50€/mes     2 dies/setmana

17:15h-18:15 h    dilluns i dimecres

5è i 6è EP     - FLyERS
Del 30 de setembre al 15 de juny
61,50€/mes     2 dies/setmana

17:15h-18:15 h    dilluns i dimecres

1r i 2n ESO     - KEy (A2)
Del 2 d’octubre al 17 de juny
61,50€/mes     1 dia/setmana

15h-17:15h    divendres

3r i 4t ESO     - PET (B1)
Del 30 de setembre al 15 de juny
61,50€/mes      1 dia/setmana

15 h-17:15 h    dimecres

3r i 4t ESO     - FIRST (B2)
Del 30 de setembre al 15 de juny
65,50€/mes    1 dia/setmana

15 h-17:15 h    dimecres

3r i 4t ESO     AdVANCE (C1)
Del 30 de setembre al 15 de juny
65,50€/mes     1 dia/setmana

15 h-17:15 h    dimecres

3r i 4t ESO    - PROFICIENCy (C2)
Del 30 de setembre al 15 de juny
65,50€/mes     1 dia/setmana

15 h-17:15 h    dimecres

A1     A2     B1     B2     C1     C2



Alemany
Introducció a la llengua amb activitats de caràcter lúdic. Treballem amb 
l’objectiu de familiaritzar els alumnes amb la nova llengua.

 P-4 /P-5
 De l’1 d’octubre al 16 de juny
 56,50€/mes     2dies/setmana

 17h-18h dimarts i dijous

 1r /2n EP
 De l’1 d’octubre al 16 de juny
 61,50€/mes      2dies/setmana

 17:15h-18:15h    dimarts i dijous

 3r, 4t, 5è i 6è EP 
 Del 30 de setembre al 15 de juny
 61,50€/mes     2dies/setmana

 17:15h-18:15h    dilluns i dimecres

 1r i 2n ESO 
 Del 2 d’octubre al 17 de juny
 61,50€/mes     1 dia/setmana

 15h-17:15h    divendres

 3r i 4t ESO 
 Del 30 de setembre al 17 de juny
 61,50€/mes     1 dia/setmana

 15h-17:15h    dimecres

Preparació d’exàmens oficials del Goethe Institut 

Iniciació en l’aprenentatge d’una nova llengua estrangera per a conèixer els 
fonaments bàsics de l’ idioma. Els alumnes que arribin al nivell desitjable 
podran certificar els seus coneixements mitjançant exàmens oficials.

A1     A2     B1     B2     C1     C2



Francès
A partir de secundària, s’ofereix als alumnes la possibilitat de reforçar els seus 
coneixements en l’aprenentatge de francès amb l’objectiu de reforçar els 
fonaments bàsics de l’ idioma a través d’activitats lúdiques i amb un enfocament 
eminentment oral. 

 1r i 2n ESO 
 Del 2 d’octubre al 17 de juny
 61,50€/mes     1 dia/setmana

 15h-17:15h    divendres

 3r i 4t ESO 
 Del 30 de setembre al 17 de juny
 61,50€/mes      1 dia/setmana

 15h-17:15h    dimecres

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE:

• Grups reduïts (8 a 12 alumnes).
• Seguiment personalitzat de l’alumnat i proves de nivell.
• Material i programació específics per a cada grup.
• Esdeveniments periòdics.
• Professorat qualificat i amb experiència.
• Presència periòdica d’un auxiliar de conversa natiu.
• Tutories amb les famílies.
• Newsletter mensual.
• Exàmens oficials (a partir de 2n de primària).

A1     A2     B1     B2     C1     C2



INSCRIPCIó I mATRÍCULA 
ESCOLA d’IdIOmES
mATRÍCULA: 50 € - inclou tot el material i activitats complementàries. 
INSCRIPCIó fins el 16 de setembre de 2016.

Trobaran la butlleta d’inscripció a la secretaria de l’escola. 

Les places s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. Els grups es tancaran amb un 
màxim de 12 alumnes. 

FORmA dE PAgAmENT: quotes mensuals, domiciliació bancària dels 
rebuts. Les quotes es cobraran el dia 5 de cada mes. (La 1a quota i la matrícula 
es cobraran la 1a quinzena d’octubre). 

INICI I FI dE LES ACTIVITATS dE TOTS ELS IdIOmES: Inici el 3 d’octubre de 
2016 fins a 15de juny del 2017.

Els grups es formaran per ordre d’inscripció. LES PLACES SóN LImITAdES!

NORmATIVA I FUNCIONAmENT dE L’ESCOLA d’IdIOmES:
• Totes les activitats tenen una matrícula de 50€. L’import no serà retornat 

en cas que l’alumne/a es doni de baixa. 
• El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació 

bancària. Els rebuts es carregaran el dia 5 de cada mes.
• Les classes començaran el 3 d’octubre de 2016 i acabaran el 15 de juny de 

2017. Es desenvoluparan segons el calendari escolar.
• És necessari arribar al mínim de 8 inscripcions per grup per tal d’iniciar 

l’activitat. Les places es reservaran per ordre d’inscripció.
• La inscripció s’entén per cursos sencers (d’octubre a mitjans de juny). En 

cas de voler causar baixa a una activitat, s’ha de comunicar i justificar 
exclusivament a ACTIVA abans del dia 20 del mes anterior a la baixa. 

• L’assistència a les classes és obligatòria. En cas de no poder assistir a 
l’activitat cal justificar l’absència.
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Dansa
Amb col·laboració amb l’escola de dansa 
NIUBODANSA

Volem formar petits i joves ballarins  polivalents 
amb una sòlida base tècnica, fomentant el treball 
i divertint-nos sempre.

Oferim la possibilitat de participar en equips de 
competició i de realitzar un festival de fi de curs a 
un gran Teatre.

Pre dansa i  flamenc 
Infantil
Classes d’iniciació a la dansa amb la opció de 
complementar la formació amb una segona classe 
de flamenc infantil.

 
 P-3 
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 45€/mes    1 h /setmana

 17.15h-18h   dijous

 
 P-4 - P-5
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 45€/mes 1 h /setmana
 68€/mes 2 h /setmana

 17h-18h dimarts Pre dansa

 17h-18h dijous Flamenc

 



1r/2n EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
68€/mes   2 h /setmana

17h-18h dilluns i dimecres

3r/4t EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
68€/mes   2 h /setmana

14h-15h dimarts i dijous

5è/6è EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
68€/mes   2 h /setmana

14h-15h dilluns jazz

14h-15h dimecres hip hop

14h-15h dijous ballet

Combi Jazz-Ballet
Combinació de la tècnica del clàssic amb la realització de 
coreografies ballades  al ritme de la música mes actual.

Combi Jazz - Ballet - 
Hip Hop
Es poden escollir dues classes específiques setmanals per 
aprendre i combinar les dues disciplines desitjades.



1r/2n ESO
De l’1 d’octubre al 10 de juny
45€/mes   1 h /setmana

15h-16h divendres

1r/2n EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
45€/mes   1 h /setmana

17h-18h dimarts

3r/4t/5è i 6è EP
De l’1 d’octubre al 10 de juny
45€/mes   1 h /setmana

14h-15h dilluns

Combi Jazz-Video Clip
Treballem la base del jazz i realitzem coreografies de 
diferents estils i videoclips

Urban Dance Masculí
Treballem les diferents variants de la dansa urbana com el 
Break Dance, el Popping, Locking, Hip hop…

Tots els alumnes
Matrícula = 35 €

Pre dansa i 1r/2n EP
Mallot blanc, mitja rosa

Sabatilles de ballet, monyo



Música
Amb col·laboració
CONCERTANTE Barcelona Academia Internacional de 
música

Volem donar als nostres alumnes la possibilitat de fer 
una experiència musical ja que creiem que la música és 
un mitjà per comunicar-se amb els altres. Per això volem 
donar un enfocament rigorós, estimulant les capacitats 
intel·lectuals, artístiques i emocionals dels nens i gaudir 
fent i escoltant música.

Iniciació musical 
 P-4 P-5 
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 Classe en grup -4 places- 
 60€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual 
 83€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual + colectiva
 90€/mes 2 dies /setmana
 
 14h-15h dimarts P-4
 14h-15h dimecres P-5
 Matrícula anual 40€

Coral
 
 Coral 1.-1r i 2n de EP.- dilluns de 14h-15h
 Coral 2.- 3r i 4t de EP.- dimecres de 14h-15h
 Coral 3.- 5è i 6è de EP.- dijous de 14h-15h
 cuota:
 - inscrits en un instrument 17€ /mes
 - per la resta d’alumnes:  27€/mes



Violí  Matrícula anual 40€

 1r i 2n EP
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 Classe en grup -4 places- 
 60€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual 
 83€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual + colectiva
 90€/mes 2 dies /setmana

 13:30h-14:15h  dilluns 4 places
 14:15h-15:00h  dilluns 4 places

Guitarra      Matrícula anual     40€

 1r i 2n EP        4+4 places
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 Classe en grup -4 places- 
 60€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual 
 83€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual + colectiva
 90€/mes 2 dies /setmana

 13:30h-14:15h dijous
 14:15h-15:00h dijous  
 

Piano  Matrícula anual 40€

 1r i 2n EP
 De l’1 d’octubre al 10 de juny
 Classe en grup -4 places- 
 60€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual 
 83€/mes 1 dia /setmana
 Classe individual + colectiva
 90€/mes 2 dies /setmana

 13:30h-14:00h divendres  2 places
 14:00h-14:30h divendres  2 places

 



Arts 
plàstiques
Amb la col·laboració de SIENA

 1r i 2n EP
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 50 €/mes    1 dia / setmana

 13h-14h dimarts, dimecres o dijous

 Places disponibles 10 alumnes

 3r EP
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 50 €/mes    1 dia / setmana

 14h-15h dimarts, dimecres o dijous 

 Places disponibles 10 alumnes

 4t EP
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 50 €/mes    1 dia / setmana

 14h-15h dimarts, dimecres o dijous

 Places disponibles 10 alumnes

 5è i 6è EP
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 50 €/mes    1 dia / setmana

 14h-15h dimarts, dimecres o dijous

 Places disponibles 10 alumnes



Amb la pintura volem afegir tècniques d’expressió 
que complementen la comunicació i l’ educació en 
valors com l’estètica, el gust, l’equilibri i la cultura.
Utilitzarem el paper amb estris tradicionals i els 
acrílics sobre fusta o teixits

 3r i 4t d’ ESO
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 55€/mes 1 dia / setmana

 15h-16:30h    dimecres

 Places disponibles 10 alumnes

Amb la col·laboració de SIENA

Professors: Aleix Meix | Alba Ramón

Pintura

Guitarra
 3r i 4t EP - Aleix meix
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 60€/mes 1 dia / setmana

 14h-15h dimarts o dimecres
 Places disponibles 6 alumnes

 5è i 6è EP - Aleix meix
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 60€/mes 1 dia / setmana

 14h-15h dimarts o dimecres
 Places disponibles 6 alumnes

 ESO i BTX - Alba Ramón
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 60€/mes 1 dia / setmana

 15:15h-16:15h   divendres
 Places disponibles 8 alumnes



 1r i 2n EP
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 49€/mes 1 dia / setmana

 13h-14h dimarts o dijous
 Places disponibles 10 alumnes

 3r i 4t EP
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 49€/mes 1 dia / setmana

 14h-15h dimarts o dijous
 Places disponibles 10 alumnes

 5è i 6è EP
 De l’1 d’octubre al 31 de maig
 49€/mes 1 dia / setmana

 14h-15h dimarts o dijous
 Places disponibles 10 alumnes

Professora: Montse Roig

Iniciació 
a la costura

4t-6è EP i ESO
D’octubre a maig
60€/mes 1h/30 setmana

17h-18:30h dilluns 4t-6è

14h-15:30h divendres ESO

Robòtica



INSCRIPCIONS mÚSICA, 
ARTS PLàSTIQUES, PINTURA, 
gUITARRA, COSTURA I 
ROBÒTICA
•	 Inscripcions	a	la	Secretaria	del	COL·LEGI	del		22	de	juny	al	10	de	juliol	i	del	1	al	10	

de setembre  (si queden places disponibles)

• S’entén que la matrícula és per al curs escolar. A fi d’afavorir la dinàmica dels grups i 
del personal que porta endavant les activitats, us demanem que no doneu de baixa 
un alumne si no es tracta d’un motiu suficientment greu.

• En el moment de fer la inscripció s’abonarà l’ import en efectiu del primer mes. La 
resta es farà el cobrament mitjançant el rebut mensual.

• La concreció de les programacions es donaran al començament de l’activitat.





Col·legi SANTA TERESA Ganduxer
Tel. +34 932 12 33 54 
www.ganduxer.escolateresiana.com


