
 
 

Barcelona, setembre de 2019 

Benvolgudes famílies, 

 

Com ja sabeu, Activa porta a terme el projecte de l’Escola d’Idiomes i el de l’Escola de Música 

amb els alumnes d’infantil, primària i secundària del col·legi. Us volem informar que hem decidit 

ampliar el període d’inscripcions fins al 23 de setembre. 

 

Us volem animar a inscriure-us a les activitat ja que encara hi ha places disponibles! 

 

 

Tots els interessats en aquests nous grups podeu tramitar la inscripció entregant la butlleta 

adjunta a la secretaria de l’escola.  

 
Si voleu saber-ne més sobre el projecte de l’Escola d’Idiomes i Escola de música, us podeu posar 

en contacte amb Activa al 93 284 02 22 o bé per correu electrònic a activitats.cat@activa.org.  

 

 

COORDINACIÓ ESCOLA  
D’IDIOMES i ESCOLA DE MÚSICA SANTA TERESA GANDUXER – ACTIVA 

GRUPS ANGLÈS HORARI ACTIVITAT ESTAT 

KIDS  
(P4 i P5) 

Dilluns i dimecres 
17h a 18h 

3 places disponibles! 

1r i 2n de primària  
Dilluns i dimecres 

17h a 18:15h 
Places disponibles! 

3r i 4t de primària 
Dimarts i dijous 
17h a 18:15h 

Places disponibles! 

5è i 6è de primària 
Dimarts i dijous 
17h a 18:15h 

Places disponibles! 

GRUPS MÚSICA HORARI ACTIVITAT ESTAT 

MÚSICA i MOVIMENT 
(P4 i P5) 

Dimarts i dijous 
14h a 15h 

Places disponibles! 

PIANO 
 (1r i 2n primària) 

Divendres 
13h a 14h 

Grup complet. 
Oberta llista d’espera 

PIANO 
 (3r i 4t primària) 

Divendres 
14h a 15h 

Grup complet. 
Oberta llista d’espera 

GUITARRA 
(3r a 6è primària) 

Dimarts 
13:30- 14:45h 

Places disponibles! 



 

  

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (Curs 2019 – 20) 

 ALTA NOVA          RENOVACIÓ 

Sr/Sra       amb DNI        , pare/mare/tutor/a i 

Sr/Sra       amb DNI       , pare/mare/tutor/a de   

L’ALUMNE/A: 

1r cognom:       2n cognom:       Nom:       

Data naixement:       /       /       

Curs:       - lletra (     )         E.I       E.P      E.S.O.       Batxillerat       Adult 

DADES DE CONTACTE I COMUNICACIONS 

Domicili:        

C.P.:         Població:         Província:        

Telèfon 1:       Telèfon 2:       E-mail:        

 

Banc/Caixa:         

Núm de compte IBAN per cobrament del Servei:        -        -        -      -        

Titular del compte (nom, cognom i DNI):       

OBSERVACIONS:       

AUTORITZO al meu fill/a a assistir a les activitats que es realitzaran en el CENTRE EDUCATIU:       

ACTIVITAT DÍES HORA 

                  

                  

                  

Data:       

Signatura del pare/mare/tutor/a Signatura del pare/mare/tutor/a 

            

AUTORITZACIÓ FOTOS 

 Mitjançant el marcat de la casella autoritza de manera expressa per poder penjar les imatges captades a la web, i perfils socials, com a reflex de les 

activitats i del desenvolupament del procés educatiu. 

Les dades són recollides per dur a terme les activitats educatives sol·licitades, així com les labors administratives inherents a les mateixes. Li informem, que 

amb la signatura del present butlletí, autoritza a l'enviament d'informes i documents relatius a l'evolució de l'alumne, així com a l'enviament de butlletins o 

altres documents relatius a activitats que puguin afavorir o promoure l'aprenentatge o perfeccionament de les disciplines impartides. Les dades de l'alumnat 

seran comunicats al centre educatiu a l'efecte d'organització dels propis cursos i activitats. Fora d'aquests casos, i excepte les excepcions legalment 

previstes, no se cediran en cap cas a terceres entitats ho dades obtingudes. Les dades seran mantingudes durant el període lectiu del curs i el temps 

necessari per al compliment d'obligacions legals. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació del 

tractament i la resta reconeguts en la normativa vigent davant ACTIVA (Activitats Formatives. S.L.), Avinguda de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) 

info@activa.org 

mailto:info@activa.org

