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ACTIVITAT 
OBERTA AL 
MUNICIPI! 

 

COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS- 

GANDUXER 

Del 30 de setembre al 12 de juny 

Per a infants de 0 a 11 anys 

 

 

  

 

 

GRUPS REDUÏTS I HOMOGENIS  

 

SEGUIMENT PERSONALITZAT  

 

PROFESSORAT QUALIFICAT I AMB EXPERIÈNCIA 

 

CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS MITJANÇANT EXÀMENS OFICIALS 

DE TRINITY  

 

MATERIAL ESPECÍFIC PER A CADASCUNA DE LES ACTIVITATS 

 

CLASSES DINÀMIQUES I PARTICIPATIVES 

 

TUTORIES I INFORMES PEDAGÒGICS TRIMESTRALS 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I 

CULTURAL DELS INFANTS 

CURS 2019-2020 

http://www.activa.org/
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Us presentem la proposta de l’Escola de Música i 
Arts Escèniques que ha triat el Centre per 
complementar la formació dels alumnes/as.  

 

ACTIVITATS ADAPTADES a les diferents edats i les 
seves necessitats en l’àmbit cultural i musical. 

 

 

SONS i NADONS Dies Horari €/mes 

0-2 anys dilluns 17h-18h 35€ 

 

MÚSICA I MOVIMENT Dies Horari €/mes 

P4 i P5 dl i dc 14h-15h 55€ 

 

INICIACIÓ A LA MÚSICA Dies Horari €/mes 

De 1r i 2n de primària dt i dj 14h-15h 55€ 

 

CORAL  Dies Horari €/mes 

De 4t a 6è de primària divendres 
13:30h-
14:45h 

28€ 

 

PIANO Dies Horari €/mes 

De 1r a 6è de primària divendres 14h-15h 85,5€ 

 

GUITARRA Dies Horari €/mes 

De 3r a 6è de primària dimarts 
13:30h-
14:45h 

65€ 

 

INSCRIPCIONS i PAGAMENT 
 
 

Per inscriure's en l'activitat cal emplenar la butlleta 
d'inscripció i lliurar-la a la SECRETARIA del col·legi.  

 

 Primer període d’inscripcions: del 27 de juny al 
12 de juliol. 

 Segon període d’inscripcions: del 2 al 6 de 
setembre. 

 
 

FORMA DE PAGAMENT: domiciliació bancària. El 
rebut es passarà el dia 5 de cada mes. 

Es cobrarà una matrícula de 25€ en concepte de 
material. (s’abonarà junt amb la primera quota) 

 

 

T’interessa saber… 
 
Els grups es formaran a partir del nombre d'alumnes 
inscrits. En cas de no arribar a un nombre mínim de 
participants, ACTIVA es reserva el dret de no iniciar 
l'activitat, avisant-los degudament. 

 
ACTIVA compta amb personal especialitzat. Els 
professors estan qualificats i compten amb 
experiència professional demostrable. 

 
 

ACTIVA – C/Mallorca, 221 3r 2a  08008, Barcelona  
 93 284 02 22  
www.activa.org/ catalunya@activa.org 

 

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

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
ESCOLA DE MÚSICA curs 2019-2020 

(Retallar per la línea lateral i entregar degudament emplenada en 
MAJÚSCULES i signada a la secretaria de l’escola.) 

 

Indica les activitats i horaris desitjats: 

ACTIVITAT Dies Horari 

   

   

   
Consideracions importants a tenir en compte (al·lèrgies, titulacions oficials, 
etc…): 

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 aquestes. L’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 comunicades al centre educatiu a l'efecte 
d'organització dels mateixos cursos i activitats. Fora d'aquests casos, i excepte les 
excepcions legalment previstes, no se cediran en cap cas a terceres entitats les 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, Logronyo (La Rioja) info@activa.org  

 

Sr/Sra ………………………………………………………………………  

amb DNI …………………………………………. pare/mare/tutor/a i 

Sr/Sra ………………………………………………………………………  

amb DNI ……………………………………….. pare/mare/tutor/a de 

L’ALUMNE/A: 

1r cognom ………………………………………………………………….   
2r cognom ………...…………………………………………….………… 
Nom ……..………………………………………………………..………..  
Data naixement ….... /........ /………..    

Curs ……. (Lletra) …..   E.I.   E.P. 

DADES DE CONTACTE I COMUNICACIONS: 

Domicili:……………………………………………………………………..
……………………….…. Població ………………………………………. 
Província ……………………………….………. C.P………………..…… 

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

E-mail……………………………………………………………………..... 

Banc/Caixa ………………………………………………………………… 

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

NIF………………………………. 

Número de compte IBAN per cobrament del Servei: 
__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ 

ESCOLA DE MÚSICA SANTA TERESA DE JESÚS- GANDUXER - ACTIVA 

 

http://www.activa.org/

