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

Curs 2022/23

Benvolgudes famílies,

Per tal de complementar l’educació dels vostres fills/es aquest curs seguirem oferint la possibilitat de fer
diverses activitats extraescolars en la franja del migdia.
Les inscripcions es faran del 26 de juliol al 28 d’agost mitjançant la Plataforma Educamos, a l’apartat
“Inscripció a Activitats i Serveis”. Algunes de les activitats requereixen d’un sistema addicional
d’inscripció que el podeu consultar a l’apartat d’observacions.
Tot seguit us informem abans de la normativa que afecta a les activitats extraescolars:
NORMATIVA D’ÚS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL COL·LEGI
●
●
●
●

●

Aquestes activitats es faran per cursos i amb places limitades, sempre i quan hi hagi un mínim
d’alumnes inscrits.
En cas que les sol·licituds superin el nombre de places per a una activitat, la llista d’admesos es
determinarà per ordre d'inscripció.
Les activitats es duran a terme a partir del 6 de setembre de 2022. La data de finalització de cada
activitat cal consultar-la a l’apartat observacions de cada una d’elles.
Les altes i baixes de les activitats s'han de realitzar per escrit enviant un mail a:
administracio@lestonnactarragona.org, abans del dia 15 de cada mes, i totes les modificacions
es faran efectives el mes següent. En cap cas es retornarà la quota ja abonada.
Si el banc/caixa retorna algun rebut corresponent a les activitats, es cobraran les despeses
ocasionades a la família. En cas de no posar-se al corrent, i després de l'avís pertinent, el nen/a
podrà ser donat de baixa de l’activitat.

RELACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAESCOLARS DEL COL·LEGI
Extraescolar Horari

Destinataris

Alemany

Alumnes d’ESO

45 €/mes

Alumnes de 4t
de primària fins
a 4t d’ESO

45 €/mes

Xinès

Dimarts i el dijous
de 13:15h a
14:15h
Dilluns i dimecres
de 13h a 14h i de
14h
a
15h
(depenent
del
grup)

Import

Observacions
L’activitat es durà a terme si hi
ha un mínim de 6 alumnes.
Data de finalització: 30 de maig
de 2023
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Anglès
EIT, Escola
d’Idiomes
Tarragona

Cant coral
(EI i EP)

GRUPS I HORARIS:
P4/P5: dilluns i dimecres 14:00 a
15:00
1r EP: dimarts i dijous 14:00 a
15:00
2n EP: dimarts i dijous 14:00 a
15:00
3r EP: dimarts i dijous 13:00 a
14:00
4t EP: dimarts i dijous 13:00 a
14:00
5è/6è EP: dimarts i dijous 13:00 a
14:00
1r/2n ESO dilluns i dimecres 13:15
a 14:15
3r/4t ESO dimarts i dijous 13:15 a
14:15
BAT FIRST: divendres 16:00 a
18:00
BAT Advanced: Divendres 16:00 a
18:00

Matrícula
(antics
alumnes)
20€
Matrícula
(nous
alumnes)
25€
El preu
mensual
serà de 57€

Dijous de 14h a 15h

20€
mensuals

Per poder formalitzar la inscripció
caldrà (a més a més de fer la
inscripció per la plataforma) enviar
el FULL DE MATRÍCULA (que teniu
a la plataforma i a la pàgina web
del col·legi) a
administracio@escolaidiomestarra
gona.cat
● Aquest any l’alumnat de 1r
i 2n de primària
començaran el curs
d’iniciació 1 de Cambridge.
● L’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è
de primària farà una prova
de nivell a l’inici de curs i es
dividiran en quatre grups:
- Cambridge Starters +
- Cambridge Movers
- Cambridge Flyers
- Cambridge Flyers +
Data de finalització: 20 de juny
de 2023
●

Els cantaires es dividiran en dos

grups segons l’edat.
● L’activitat es durà a terme si hi
ha un mínim de 6 alumnes.

Programació i
robòtica
PLAY CODE
ACADEMY

Grups i horaris:
- de 1r a 3r d’EP dijous de 13:45h
a 14:45h
- de 4t a 6è d’EP dimarts de
13:45h a 14:45h
- ESO dimecres de 13:15h a
14:15h

28€
mensuals

Data de finalització: 25 de maig de
2023
L’alumnat podrà realitzar les
següents activitats:
●

Creació de videojocs,

●

Disseny i impressió en 3D

●

Ús i programació de drons

Per poder formalitzar la inscripció
caldrà (a més a més de fer la
inscripció per la plataforma) fer la
inscripció a través del següent
FORMULARI: INSCRIPCIÓ
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SPELLIAN
Programa de
parelles
lingüístiques
en llengua
anglesa

A partir de 2n d’ESO i fins a 2n de
BAT

50€ anuals
20€
(matrícula
per
alumnes
nous)

Inscripcions fins el 20 de setembre
exclusivament a través del link:
https://spellian.com/signup/lestonn
ac-t/

(no s’ha de fer la inscripció a través
de la Plataforma)
Assignació de parelles: setembreoctubre
Inici de l’activitat: novembre 2022
Fi de l’activitat: 26 de març de
2023

Atentament,

La Direcció del Centre

Juliol 2022

