
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS IME PRIMÀRIA CURS 2022 - 2023 
 

● Aquest curs es realitzaran dues activitats “IME” per primària: 
 
PATINATGE: DILLUNS i DIMECRES de 15.30 a 16.30h. 
BÀSQUET: DIMARTS i DIJOUS de 15.30 a 16.30h.  
 

● Al final d’aquest document trobareu les activitats, dies, preus, i altre 
informació. 

 
● COMENÇAMENT: Les activitats començaran el 3 i 4 d'octubre i es 

realitzaran d'octubre a maig, de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30h. 
 

● INSCRIPCIONS: des de el dijous 15 fins el divendres 23 de setembre a 
les 15:00h. Es realitzaran omplint un formulari a través de l'enllaç que es 
troba abaix d´aquesta informació. 
 

● LLISTES ADMESOS PROVISIONALS: dia 27 abans de les 14h, seran 
publicades al tauler exterior de l'escola devora la porta principal de l'edifici 
de primària, llistat amb el DNI de la persona que faci l'inscripció. 
 

● SORTEIG en cas de més sol·licituds que places ofertades: dia 28 
després de l'entrada dels alumnes a l´escola. Es realitzarà devora la 
barrera de l'entrada principal de primària, per treure 2 lletres que 
determinaran l’ordre d’inici de les llistes. (Segons criteri aprovat en Consell 
Escolar per adjudicació de les places).  
 

● LLISTES ADMESOS DEFINITIVES: dia 28 abans de les 14h, seran 
publicades al tauler exterior de l'escola devora la porta principal de l'edifici 
de primària, llistat amb el DNI de la persona que faci l'inscripció. 
 

          També se'ls informarà sobre la forma  d´efectuar el pagament d´aquestes 
          activitats. 

 
● LLISTA D'ESPERA: En cas de quedar sense plaça a l'activitat triada. 

 
● PLACES LLIURES: Si queden activitats d´IME amb places lliures es poden 

apuntar a secretaria de primària (abans de dia 30 de setembre) 
  

● BAIXES DURANT EL CURS ESCOLAR: Es comunicaran directament al 
monitor/a de l’activitat. 

 
● Totes les activitats han estat aprovades en Consell Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS IME PRIMÀRIA CURS 2022 - 2023 
 
INSCRIPCIONS: de dijous 15 fins divendres 23 de setembre (a les 15:00 hores) 
 
LLISTES PROVISIONALS: dimarts 27 de setembre (abans 14:00 hores, al tauler 
exterior porta principal primària) 
 
SORTEIG: dimecres 28 de setembre (després de l'entrada dels alumnes a 
l´escola, devora la barrera de l'entrada principal de primària) 
 
LLISTES DEFINITIVES: dimecres 28 (abans 14:00 hores, al tauler exterior porta 
principal primària) 
 
 

 

Activitat (mínim - 
màxim alumnes) 

dia preu anual lloc entrada sortida 

PATINATGE ( 8 o 9 -15 
alumnes ) 
 

Dilluns i dimecres 30 € pati 
primària 

porta darrera 
(carreró) 

porta 
darrera 
(carreró) 

BÀSQUET ( 8 o 9 -15 
alumnes ) 

Dimarts i dijous 30 €  pati 
primària 

porta darrera 
(carreró) 

porta 
darrera 
(carreró) 

 

 

 


