Col·legi Sant Miquel Arcàngel
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES DES DE L’ESCOLA
 Cal inscriure’s abans del divendres 21 de setembre
 Es facturarà al rebut de l’escola
 El preu mensual està calculat fent una mitjana de tot
el curs escolar
 Totes les activitats estan subjectes a un número
mínim d’alumnes
 Totes les activitats començaran a partir del dia 1
d’octubre (en funció del grup)
APRENEM I ENS DIVERTIM EN ANGLÈS AMB WONDERING LANGUAGES









Horari:
o Infantil (P4 i P5): dimarts i dijous de 14.00 a 15.00h
o Primària: dimarts i dijous de 13.00 a 14.00h o dimecres de 17.15 a 18.45h
o Secundària: dilluns i dimecres de 14.00 a 15.00h
Activitat organitzada per Wondering Languages. Els professors que impartiran les
classes són professors natius i/o llicenciats.
Nombre d’alumnes per grup: 5-10
Duració: octubre a juny
Preu: 72 euros al mes (dos dies) i 55 euros al mes (un dia).
Al final de cada trimestre cada alumne rep un informe de la seva evolució en la
llengua anglesa.
Es farà una proba de nivell als alumnes apuntats per assignar correctament el nivell
de cada alumne/a.

REPRESENTEM, ENS EXPRESSEM I SOM CREATIUS A L’AULA DE TEATRE MANYANET
MOLINS


Horari:
o Infantil: dijous de 17.00 a 18.00h
o Primària: dijous de 17.00 a 18.00h



Activitat organitzada per l’escola amb la
professora Carme López i Berta Rubí.




Nombre d’alumnes per grup: 6-8
Duració: d’octubre a maig
Preu: 30 euros al mes
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IMAGINEM, CREEM I APRENEM JUGANT A ROBÒTICA






Horari:
o Dilluns i dimecres de 14.00 a 15.00h
Activitat organitzada per l’escola amb els
professors Pau Ferrer i Ariana Abella
Nombre d’alumnes per grup: 12-15
Duració: d’octubre a maig
Preu: 44 euros al mes
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