EDUCACIÓ NO FORMAL
C/ Cera 46 -08001- BCN
Tel. 93 441 77 89
stantoni.casal@escolapia.cat

INSCRIPCIÓ CURS 2015-2016
Benvolgudes famílies,
A l’arribada del bon temps us fem arribar la planificació de tota l’activitat que volem
desenvolupar el proper curs 2015-2016 dins del marc del Projecte educatiu de
l’Escola Pia Sant Antoni. Aquest any volem implementar les següents activitats i us
presentem alguna novetat.
ALOHA: agilitat matemàtica a partir de P-5 fins 6è Primària. CURS DE XINÈS: llengua i
escriptura Xinesa de P-4 a 6è de Primària. ESCACS: grups reduïts des de 1r a 6è de
Primària. IOGA-ART: per grups d’edats des de P-3 a 9 anys. RITME I PERCUSIONS de
P-5 a 6è de Primària. HIP HOP / petits. Per 2n 3r de Primària. Cant Gospel & Rock.
Secundària. CURS D’ANGLÈS preparació a examen. Secundària.
NOVETATS:
ROBOTICA
TEATRESO
BATUCA-PERCUSIÓ
Per consultar la planificació de l’activitat extra escolar la podeu trobar a:




Cartellera de l’Escola i del Casal
Web: http://casal.santantoni.epiaedu.cat/
Secretaria del Casal amb format paper.

També informem que hem enviat un correu electrònic a totes les famílies que tenim
en la base de dades de l’Escola amb la següent informació:



Graella d’activitat Casal-ENF curs 2015-2016.
Normativa d’inscripcions.

El període d’inscripcions pels que esteu realitzant l’activitat és fins el 18 juny; a partir
d’aquest dia la plaça queda lliure per qualsevol nova inscripció.
Us demanem que tingueu en compte que l’activitat del casal no és curricular, cada
família escollirà voluntàriament la realització o no d’una activitat concreta. Per
aquesta raó us recomanem que parleu amb els vostres fills/es i els ajudeu a elegir-la,
tenint en compte les seves preferències i els acompanyeu amb ganes i compromís.
Nosaltres, des del Casal, sempre pensem en l’educació, actuem per educar i diem
obertament que en l’educació integral de la persona hi intervenen molts factors, i de
tots ells, la família i els equips educatius són els dos més importants en la vida dels
nostres fills/es; cal doncs que ambdós vagin en una mateixa consonància.
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Agraïm la vostra confiança i restem a la vostra disposició.
Atentament
David Magrí i Nadal
Casal de Joves Calassanç
Barcelona, 9 de juny de 2015

Secretaria del Casal
C/ de la Cera, 46
Telèfon 934 417 789
stantoni.casal@escolapia.cat
Horari, de dilluns a divendres
de 16:30 a 19:00h, fins al 26 de juny,
i a partir del 1 de setembre.
Del 29 de juny al 17 de juliol de 16 a 18:00h

Circular Casal_Curs 2015-2016 _20150605

