
Benvolgudes famílies, 

 

Aquí teniu tota la informació de les activitats extraescolars per al curs 

2019-2020.  

 

Trobareu dues NOVES ACTIVITATS respecte aquest curs:  

 

-   EXPRESSIÓ CORPORAL I INTERPRETACIÓ: treballarem 

l'expressió corporal i les habilitats comunicatives com l'entonació o 

vocalització, també es treballarà com perdre la vergonya de cara el públic i 

el treball en equip entre d'altres. 

  

- SKATE-PARK: treballarem l'aprenentatge, creant una base 

sòlida. Coneixement de les parts del monopatí i patinet (Skate & Scooter). 

Equilibri i domini bàsic del cos en estàtic i en moviment. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INSCRIPCIONS 
 
Aquest curs tornem amb les  INSCRIPCIONS ON-LINE i volem 
tornar a fer rècord d'inscripcions On-line. AJUDEU-NOS!!! 

Les inscripcions online, son més ecològiques  (no gastem 
paper imprès), més còmodes per tothom (les podem fer des de 

casa , a qualsevol hora,  i ens estalviem les cues 

a l'escola . 
 
 

REUNIO INFORMATIVA 
 
Reunió informativa dimecres 22 de maig a les 17h,  a la biblioteca 
 



 

Les INSCRIPCIONS ONLINE seran del dissabte 25 de Maig 

a les 9h al Divendres 31 de maig a les 24h . 
 

Es molt fàcil!  
 
 

1.  Clica aquest link i omple el 
formulari:  https://form.jotformeu.com/91214748786367 
  
 
2.  Adjunta la TSI del nen/nena (Targeta Sanitaria).  Foto 
o scan (Intenta que la foto estigui feta amb cura i no es vegi 
borrosa).  
 
3. Imprimeix-te el full D'AUTORITZACIÓ CURS 19-20 (l'hauràs 
d'omplir,  signar i deixar-lo a la caixa de cartró que hi haurà al costat 
del suro d'extraescolars, al vestíbul de l'escola, com a molt tard, 

divendres 31 de Maig).  
 
4. Si has posat bé la teva adreça electrònica, rebràs un mail 
resposta confirmant les dades que hem rebut. (De vegades aquest 

mail se'n va al spam, reviseu-ho)  
 
 
 
 
I SI NO T'ATREVEIXES AMB L'ONLINE, et fa al·lèrgia la 
tecnologia, o simplement t'agrada socialitzar fent cua a l'escola: 
 
T'esperem DIVENDRES 31 de maig de 16:30h a 18:30h per fer 
les INSCRIPCIONS PRESENCIALS a la biblioteca de 

l'escola.  L'escola ens cedeix els seus ordinadors i 

https://form.jotformeu.com/91214748786367


tauletes perquè, amb el suport dels membres de la comissió si 

et cal, puguis fer la inscripció. Nosaltres t'ajudarem!!!  
 
1. Porta la TSI (Targeta Sanitaria) de l'alumne/a (a poder ser 
l'original per fer-ne una bona foto) i si no, una fotocòpia de bona 
qualitat. Sense la TSI no podrem fer la inscripció . 

2.  Porta l'autorització ja omplerta i signada  (el document 
està adjunt a aquest Mail, així evitarem que les esperes siguin més 
llargues del que cal).  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US HI ESPEREM!!! 
 
COMISSIÓ D'EXTRAESCOLARS I SOCIS!!! 

BEQUES 
 
Per sol·licitar la beca s'ha de demanar la documentació a la 
secretaria de l'AMPA a partir de l'inici del curs 2019-
2020, us avisarem quan es pugui passar. 
Un cop atorgada la beca, s'ha de passar de nou per la 

secretaria de l'AMPA per signar. També us avisarem. ES 

MOLT IMPORTANT, SI NO ES SIGNA, NO PAGUEN. 

DATES INFORMACIONS 

5 de Juny: penjarem les llistes PROVISIONALS al suro 

d'extraescolars. (Mira que el teu fill/a estigui a la llista que 

correspon). 

6-7 de Juny: Al·legacions. Envia un mail a 

activitatsesportives.ampa@escolaelsagrer.cat amb els teus 

comentaris (El Jordi està treballant, no pot estar pendent 

d'atendre a tothom per aquest tema, si està per vosaltres, 

desatén als nens). 

11 de juny: penjarem les llistes DEFINITIVES al suro 

d'extraescolars. 
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