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Benvolgudes famílies, 
 
 
Des del centre Institut Andreu Nin volem informar de les activitats extraescolars que es 
realitzaran en aquest curs 2019-20. 
 
 

Activitats extraescolars no esportives; 
 

- Preparació a les proves oficials de francès: 
DELF 
 

15:30-16:30. DILLUNS I 
DIMECRES.  

-Preparació proves de Cambridge: PET i/o 
FIRST 
 

15:30-16:30. DIMARTS I DIJOUS: 

-ROBÒTICA: Competició First Lego League i 
competició WRO ( Tarragona) 
 

15:30- 17:30 DIJOUS 

- REFORÇ EDUCATIU 
 

 

 

 
 
 
 

Activitats extraescolars esportives: 
 

VOLEIBOL 15:15- 16:30. DILLUNS I DIMECRES 

FUTBOL 15:15-16:30. DILLUNS 

BÀSQUET 15:15-16:30. DIMECRES. 

MULTISPORT 
TENNIS TAULA /BÀDMINTON/ESCACS 

15:15-16:30. DIMECRES 
 
 

PÀDEL 15:30 – 16:30 DIMARTS 

 
 
 
INFORMACIONS IMPORTANTS: 
 

Si alguna família volgués fer alguna activitat i tingués problemes per abonar-
les, estem esperant la possibilitat de poder subvencionar-les . Per això serà 
necessari parlar amb la directora del centre. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT Codi 

Informació xerrada extraescolars Reg.inf.xerr-

extesc.gest.serv#qlt 

 

 

 

VERSIÓ V 1.0  

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 30 juny 2011  

ARXIU Reg.pet.sort-extesc-gest.serv#qlt Pàgina 1 de 1 

Aquest document pot quedarobsolet un cop imprés 

 

 

Les activitats s’iniciaran el dilluns 30 de setembre i acabaran al dijous 28 de maig del 
present curs escolar. 
 
- Els grups han de ser mínim de 10 alumnes per  activitat.  
 
Les activitats tindran un preu de: 
 
- No esportives:  
 
 .- Robòtica 25€ mes  
 .- Idiomes  20€ mes 
 .- Reforç educatiu 10€ mes 
 
Per inscriure’s a les activitats extraescolars no esportives contactar a: 
ampaandreunin@gmail.com.  
 
Fer el pagament a: ES62 0182 0241 13 0201558103 per les activitats no esportives. 
Cal posar nom de l’alumne i l’extraescolar triada. 
 
 
 
- Esportives:  50€ per trimestre si es fan dues activitats i/o dos dies de pràctica 
esportiva. Si es fan un dia 40€ el trimestre. 
 
En el primer pagament s’ha de pagar 18€ extres que van per pagar l’assegurança 
esportiva. Cap alumne no assegurat pot començar les activitats esportives.  
 
 
Per inscriure’s a les activitats extraescolars esportives escriure un correu a; 
rsalvans@insandreunin.cat donant la informació d’edat del noi/a, curs, i modalitat 
esportiva que vol participar. També resoldrem qualsevol dubte que tingueu. 
 
Pagament activitats esportives al número de compte de la Caixa: 

Per confirmar la inscripció s'haurà de realitzar el pagament del primer trimestre (els 
alumnes que participin a les esportives també pagar l’assegurança) i indicar en el 
concepte d'ingrés el nom i cognoms de l'alumne + L'activitat que realitzaran. 

Número de compte de la caixa : ES74 2100 2726 7402 0007 5370  

 
Molt atentament, 
 
Roc Salvans, 
 
Coordinador del Pla Català de l’Esport a l’Escola de l’Ins Andreu Nin 
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