
INFORMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 
 
 
1- Inscripció activitats IME: 
 
Per inscriure’s hauran d’omplir i presentar una sol·licitud al centre dins de les dades establertes: 
   1- El divendres 13 de setembre es donarà a tots els alumnes la informació i inscripció a les activitats. 
   2- El dimecres  18 o el dijous 19 de setembre , la inscripció s’ha d’entregar al tutor/a del seu fill/a o a secretària 
       de primària de 9´10 a 10 h. 
   3- En cas de pèrdua de la inscripció, es podrà imprimir des de la pàgina  web del centre  (www.ceipsonrullan.com) 
 
Les activitats de l´ IME seran: - Handbol, judo i patinatge (dilluns i dimecres de 15,30 a16,30 h). 
                                                    - Basquet, futbol i gimnàstica rítmica (dimarts i dijous de 15,30 a 16,30 h). 
El CP SON RULLAN juntament amb l´ IME no obri reserva de places a les oficines de l´IME durant el  mes de 
setembre, ja que les places de les  activitats de l´ IME es gestionen directament des de el centre i de mutu acord amb l´ 
IME.  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

2- Inscripció activitats APIMA: 
 
La inscripció per les activitats de l´APIMA es farà dins de les dades establertes: 

1- El divendres 13 de setembre es donarà a tots els alumnes la informació i inscripció a les activitats. 
2- El dimecres  18 o el dijous 19 de setembre, la inscripció s’haurà de dipositar a la bústia de l´APIMA que es troba a 

l’exterior de l’entrada principal de l’escola de primària. 
    3-    En cas de pèrdua de la inscripció, es podrà imprimir des de la pàgina  web del centre  (www.ceipsonrullan.com) 

 
Les activitats que s'oferiran per part de l´ APIMA seran: 
 
- Per infantil: “Play English”(3 a 5 anys), dilluns i dimecres de 15,30 a 16.30 h. “Teatre” dilluns i dimecres de 15,30 a 
16.30 h.  “Ball”, dimarts i dijous de 15,30 a 16.30 h. “Taller artístic”, dimarts i dijous de 15,30 a 16.30 h. ” Bee-bot con 
Nexus” (programació i lògica en anglès) (3 a 5 anys), dimarts de 15,30 a 16.30 h. “Kitsune” (matemàtiques divertides) (3 a 
5 anys), dijous 15,30 a 16.30 h. 
 
- Per primària: “Aloha” ( matemàtiques divertides) (6 a 12 anys) dilluns i dimecres de 15,30 a 16.30 h. “Teatre” dilluns i 
dimecres de 15,30 a 16.30 h. ”New-Age” (anglès) (6 a 12 anys), dimarts i dijous de 15,30 a 16,30 h. “Ball” dimarts i dijous 
de 15,30 a 16.30 h. “Taller artístic”, dimarts i dijous de 15,30 a 16.30 h.”Robòtica amb Nexus we do” (programació i 
lògica en anglès)  (6 a 12 anys), dijous 15,30 a 16.30 h. 
 
 
El dilluns 16 de setembre a les 17,30 h es farà al pati de l’escola de primària la presentació, per part de l’APIMA, de totes 
les seves activitats extraescolars. 
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