Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança • Tarragona
ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA N.S.

Curs 2021/22

Benvolgudes famílies,

Per tal de complimentar l’educació dels vostres fills aquest curs seguirem oferint la possibilitat de fer diverses activitats extraescolars relacionades amb el
desenvolupament de l’expressió comunicativa i artística.
A les activitats extraescolars del proper curs se seguiran les indicacions del Departament d’Educació d’acord amb les condicions sanitàries del moment. Si
al setembre o al llarg del curs es produeix algun canvi en els protocols o mesures de seguretat se us informarà puntualment.
Tal com es preveu en el pla d’obertura del centre, en el cas de confinament, les activitats continuaran via on-line.
Les inscripcions seran del 2 al 8 de setembre mitjançant la Plataforma Educamos, a l’apartat “Inscripció a Activitats i Serveis”.
Tot seguit us presentem la informació de les diferents extraescolars:
Extraescolar

Horari

Alemany

Dimarts i el dijous
Alumnes d’ESO
de 13:15h a 14:15h

Xinès

Destinataris

Data d’inici

dimarts
d’octubre
2021
Dilluns i dimecres Alumnes de 4t de Dilluns
de 13h a 14h i de primària fins a 4t d’octubre
14h
a
15h d’ESO
2021
(depenent del grup)

Data
de
finalització
5 Dimarts 31 de
de maig de 2022

4 Dilluns 30 de
de maig de 2022

Import

45 €/mes
45 €/mes

Observacions

•
•
•

L’activitat es durà a terme si hi
ha un mínim de 5 alumnes.
El màxim d'alumnes serà de 12
per grup.
Els alumnes hauran de portar la
mascareta en els desplaçaments
i sempre que no es pugui
garantir la distància de
seguretat.
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•

Anglès
(EIT, Escola
d’Idiomes
Tarragona)

GRUPS I HORARIS:
•
•
•
•
•
•
•

P4/P5 dilluns I dimecres 14:00 a 15:00
1r/2n EP: dimarts i divendres 14:00 a 15:00
3r/4t EP: dimarts i divendres 13:00 a 14:00
5è/6è EP: dilluns i dimecres 13:00 a 14:00
1r/2n ESO dilluns i dimecres 13:20 a 14:20
3r/4t ESO dimarts i dijous 13:20 a 14:20
BAT FIRST: divendres 15:00 a 17:00

1 d’octubre de 22 de juny de
2021
2022

• BAT Advanced: Divendres 15:00 a 17:00

Matrícula
(antics
alumnes):
20€
Matrícula
(nous
alumnes):
25€
El preu
mensual
serà de 57€
dividits en 9
quotes
(d’octubre a
juny).

A les aules tindran un lloc
assignat, que es desinfectarà
abans i després de l'activitat.
• Els alumnes hauran de rentar-se
les mans abans d’entrar a les
aules i a la sortida.
Per poder formalitzar la inscripció caldrà
enviar el full de matrícula a
administracio@escolaidiomestarragona.cat la
setmana del 13 al 19 de setembre, que
estarà disponible a la plataforma
educativa.
• L’activitat es durà a terme si hi
ha un mínim de 5 alumnes.
• El màxim d'alumnes serà de 12
per grup.
• Els alumnes hauran de portar la
mascareta en els desplaçaments
i sempre que no es pugui
garantir la distància de
seguretat.
• A les aules tindran un lloc
assignat, que es desinfectarà
abans i després de l'activitat.
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•

Cant coral (EI Dijous de 14h a 15h
i EP)

Nens i nenes des de Dijous
P4 fins a 6è d’EP
d’octubre
2021

7 Dijous 26 de
de maig de 2022

20€
mensuals

•
•
•

•

•
•

Cant
(ESO)

coral Dilluns de 13:15h a Alumnes d’ESO
14:15h

Dilluns
d’octubre
2021

1 Dilluns 30 de
de maig de 2021

20€
mensuals

•

Els alumnes hauran de rentar-se
les mans abans d’entrar a les
aules i a la sortida.
Els cantaires es dividiran en dos
grups segons l’edat.
L’activitat es durà a terme si hi
ha un mínim de 5 alumnes.
El màxim d'alumnes serà de 15
per grup i es garantirà que cada
infant disposi d'una superfície
mínima de 2,5 m2
Els alumnes hauran de portar la
mascareta en els desplaçaments
i sempre que no es pugui
garantir la distància de
seguretat.
A les aules tindran un lloc
assignat, que es desinfectarà
abans i després de l'activitat.
Els alumnes hauran de rentar-se
les mans abans d’entrar a les
aules i a la sortida.
L’activitat es durà a terme si hi
ha un mínim de 5 alumnes.
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•

•

•
•

Exploring Art
and
techniques
through
English

Divendres de 17h a Alumnes de 1r a 3r Divendres
18:30h
d’EP
d’octubre
2021

Creative
Skills in
English:
developing

Dijous de 17h a Alumnes de 4t fins a Dijous
18:30h
l’ESO
d’octubre
2021

1 Divendres 27
30€
de de maig de mensuals. A
2021
l’inici de curs
s’abonaran
12€ en
concepte de
material.
7 Dijous 26 de
30€
de maig de 2021
mensuals. A
l’inici de curs
s’abonaran

•
•
•
•

El màxim d'alumnes serà de 15
per grup i es garantirà que cada
infant disposi d'una superfície
mínima de 2,5 m2
Els alumnes hauran de portar la
mascareta en els desplaçaments
i sempre que no es pugui
garantir la distància de
seguretat.
A les aules tindran un lloc
assignat, que es desinfectarà
abans i després de l'activitat.
Els alumnes hauran de rentar-se
les mans abans d’entrar a les
aules i a la sortida.

L’activitat es durà a terme
íntegrament en anglès.
L’activitat es durà a terme si hi
ha un mínim de 5 alumnes.
El màxim d’alumnes serà de 10.
Els alumnes hauran de portar la
mascareta en els desplaçaments
i sempre que no es pugui
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art practice
through
referencing
art and our
culture.

12€ en
concepte de
material.

•

•

•

garantir la distància de
seguretat.
A les aules tindran un lloc
assignat, que es desinfectarà
abans i després de l'activitat.
Els alumnes hauran de rentar-se
les mans abans d’entrar a les
aules i a la sortida.
El material comú es desinfectarà
abans i després del seu ús

Atentament,

La Direcció del Centre
Tarragona, juliol de 2021
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