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EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES 

 

  CURS 2022-2023 

      DE L’1 D’OCTUBRE AL 31 DE MAIG 

  DIRIGIT A ALUMNES 

  DE PRIMÀRIA 
 

 

GRUPS HOMOGENIS ADAPTATS A EDAT I NIVELL 
 

MILLORA DE LA CONCENTRACIÓ, LA MEMÒRIA I LA INTUÏCIÓ 

DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS SOCIALS I D’ESPORTIVITAT 
 

CREATIVITAT, RAONAMENT I PRESA DE DECISIONS 
 

Aprenentatge cooperatiu i 
desenvolupament 

emocional, intel·lectual i 
social de l’alumnat 

LA SALLE TARRAGONA 

http://www.activa.org/
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Us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars  
que l’escola ha triat per a complementar la formació 
dels vostres fills i filles en llengua anglesa per al curs 
escolar 2022-2023. A continuació,  trobareu 
informació sobre l’ horari i les quotes, d’aquesta 
activitat. 

 

PRIMÀRIA 

ACTIVITAT Dies Horari €/mes 

Dance in English dimarts 17h-18h 29,5 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA 

 

Inscripció on-line a través de la plataforma d’Activa: 

http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/ 

 

El període d’inscripcions estarà obert del 13 
al 20 de setembre. 

 

FORMA DE PAGAMENT: quotes mensuals, domiciliació 
bancària el dia 5 de cada mes (octubre es carregarà a 
mitjans de mes) 

 

 

 
  NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’IDIOMES 
 
 És necessari un mínim de 8 inscripcions per grup per tal 

d’iniciar l’activitat. 

 La inscripció s’entén per cursos sencers (8 mensualitats). En 
cas de voler causar baixa durant el curs s’ha de comunicar i 
justificar a ACTIVA abans del dia 20 del mes anterior a la 
baixa per tal de no emetre rebut. L’import de la matrícula no 
serà retornat en cas que l’alumne es doni de baixa. 

 L’assistència a las classes és obligatòria. Quan els alumnes 
hagin de faltar, caldrà justificar l’absència. Ens posarem en 
contacte amb les famílies a partir de dues faltes 
injustificades consecutives, o en cas d’absències reiterades. 

 ACTIVA  es reserva el dret a reorganitzar grups i activitats en 
funció del número d’inscripcions i/o coneixements dels 
alumnes amb la finalitat de poder donar el millor servei.  

 Les places són limitades i es reservaran per ordre 
d’inscripció. 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES CURS 2022-2023 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
C/Mallorca 221, 3r 2a, 08008 - Barcelona 
93 284 02 22 / idiomes.cat2@activa.org 
 

INSCRIPCIÓ 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

LA SALLE TARRAGONA (curs 2022-2023) 
 

Inscripció on-line a: 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 
Al setembre es farà una reunió informativa.  

Se’ls informarà degudament. 

 

 

 

http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/ 

 
ALUMNES NOUS: 
 

1. Accedeix a l'enllaç i fes "clic" en l'apartat "FAMÍLIES" i 
posteriorment a "Sol·licitud d'alta per a famílies". És 
aquí on podràs realitzar la teva sol·licitud de 
registre. 

2.  Emplena les teves dades (els relatius a la família i no 
a l'alumne/a). 

3. Tria la teva escola: "ESCOLA LA SALLE TARRAGONA". 

4. Inscriu a l'alumne/a fent "clic" a "Afegeix dades 
alumne/a". Si tens més d'un/a fill/a, quan hagis 
finalitzat amb les dades del primer/a, fes "clic" una 
altra vegada sobre "Afegir dades alumne/a". 

5.  La teva sol·licitud de registre haurà finalitzat i 
després de la nostra validació, rebràs un correu 
electrònic confirmant l'alta i recordant el teu usuari i 
contrasenya. 

6. Quan hagis rebut el correu electrònic, hauràs 
d'accedir a la plataforma amb les teves dades 
d'accés per a realitzar la inscripció en les activitats 
que vulguis fent clic sobre el nom del teu fill/a i 
posteriorment en l'apartat "Nova inscripció". 

 

RENOVACIONS: 

1. Accedeix a l’enllaç per introduir el teu usuari i 

contrasenya que vas escollir el curs anterior. Si no 

el recordes, pots fer “clic” a “Ha oblidat la seva 

contrasenya?” per què te l’enviïn al correu 

electrònic. 

2. Accedeix al nom de l’alumne. 

3. Fes “clic” a “Nova inscripció” i seguidament a 

“inscriure”. 

 

 

Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb Activa al 
932 840 222 de dilluns a dijous de 9:00 a 14:30h, de 

15:00h a 18:00h i divendres de 09:00 a 14:00h. 

 

http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/
http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/

