
      ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - INS TARADELL 
Curs 2013-14 

 

Ens plau de comunicar-vos que està oberta la matrícula per a sol·licitar les activitats 
extraescolars d’aquest nou curs 2013-14. 
 
 

Activitats BTT 
TENNIS 
TAULA 

VOLEIBOL HABILITATS 
GIMNÀSTIQUES 

Dia Divendres Dijous Dimecres Divendres 

Hora 16:00-17:30 h 16-17:00 h 16-17 h 16-17:00 h 

Monitor Roger Tuneu Pendent1 Pendent1 O. Castellsegué 

Preu x mes 15 euros 10 euros 10 euros 10 euros 

Calendari Inici: setmana 14-18 d’octubre/13 -  Fi: 13 de juny/14 (8 mesos) 
 
1. Estem acabant de concretar horaris amb el possible monitor/a. 
 

Activitat    HORT BIOLÒGIC 

Dia    Dijous (inici 17 d’octubre 2013) 

Hora    17:30-19:30 h 

Monitor    Gerard Bellpuig de Mas Bellpuig 

Preu x mes    Menors de 18 anys: 5 euros. Majors de 18 anys: 15 euros 
 

Si vols aprendre a portar un hort biològic, ara és el moment...!! 
 

Taller pràctic d’HORT biològic de l’INS Taradell: 
 

 Disposaràs d’una zona d’hort d’uns 4x4 m al pati oest de l’INS.  

 Cada zona la podràs portar amb 1-2 persones més. Aquestes persones poden ser membres 
de la teva família, companys de classe, etc. També poden ser pares i mares amb fills a l’INS 
encara que els seus fills no hi participin. 

 La formació serà sempre sobre el terreny. 

 Dia i horari: Dj de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 (2 hores). En ple hivern, potser serà suficient 1 sessió 
cada 15 dies. Aquest taller seguirà un cop acabades les classes el juny de 2014. 

 

 
Activitat a la que m’apunto:  _________________________________________________ 
 

Nom i cognoms de l’alumne: _________________________________________________ 
 

Curs ___ □ ESO □ Batxillerat  -  □ Pare, mare o professor/a. Socis de l’AMPA?: □ SI □ NO 
 
 

En cas de l’HORT (nom i edat de les persones que m’acompanyaran): _______________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a:  
______________________________________________________________________________________ 
 

Telèfons de contacte: __________ / ___________ Correu: ______________ @ ________ 
 

Número de compte (20 dígits):  _ _ _ _  /  _ _ _ _  / _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a de l’alumne: 
 
Taradell, setembre de 2013 
 
 

 
 

NOTA: si no s’arriba a un mínim d’alumnes no serà possible fer l’activitat. Els desplaçaments 

corren a càrrec de les respectives famílies. En cas de dubtes podeu trucar: 93.880.11.13 

NOVETAT !! 

CAL LLIURAR EL FULL A SECRETARIA DE L’INS ABANS DEL 4 D’OCTUBRE 


