
ESCOLA PUREZA DE MARIA                                                                 PAIDOS 

Activitats extraescolars 2013-14 
 

Benvolgudes famílies,  
 
A partir del dimarts 1 d’octubre comencen les activitats extraescolars a l’Escola  Pureza de 
María . Us fem arribar informació important per al bon funcionament de les activitats. 
Recordeu que tota la informació relacionada amb les activitats extraescolars la podeu  trobar 
a la nostra web: www.paidos.cat (trobareu el tríptic informatiu i el dossier general de les 
activitats extraescolars). 

 
 
  

ACTIVITAT DATA D'INICI ESTAT ACTIVITAT 

ANGLÈS P4 Dimarts 
1 d’octubre  
  al migdia   

places lliures 

ANGLÈS P5 Llista d’espera 

ANGLÈS 1r-2n 
Dilluns  

14 d’octubre Llista d’espera  

ANGLÉS 3r -4t  *Grup anul·lat*  

FUTBOL SALA 3r-4t Dimarts 
1 d’octubre 

4 places lliures . 

VOLEIBOL 5è i 6è Dimarts 
1 d’octubre 

5 places lliures  

ESCACS 1r-5è 
Dimecres 

2 d’octubre 
al migdia 

4 places lliures 

I.ESPORTIVA P5-1r Dilluns 
14 d’octubre 

3 places lliures 

RÍTMICA 1r-2n 
Dimarts 

1 d’octubre 

* Grup tancat*  

RITMICA 3r-4t 2 places lliures 

MULTIESPORT 2n Dilluns 
14 d’octubre 

Places lliures 
 

DANSA P4 Dilluns 
14 d’octubre 

5 places lliures  

DANSA P5–1r  Dimecres 
2 d’octubre 

Llista d’espera  

DANSA 2n-3r  * Grup anul·lat*  

PSICOMOTRICITAT P3-P4  * Grup anul·lat*  

KARATE 1r-6è Dijous 
 3 d’octubre 

1 plaça lliure 

MÚSICA P4  * Grup anul·lat*  

MÚSICA P5-2n 
Dimecres 

2 d’octubre 
al migdia  

Places lliures 

TENNIS 1r-2n Dimeccres 
2 d’octubre 

* Grup tancat*  

TENNIS 3r-4t 4 places lliure  

TEATRE 1r-3r 
Dimarts 

1 d’octubre 
 al migdia  

3 places lliures 

 



ESCOLA PUREZA DE MARIA

 
Les activitats que tenen places disponibles mantenen obert el període d’inscripció!!!
 

Que cal portar?: 
 
Dansa clàssica:  Mallot de lycra rosa pàl
de ballet de color rosa de ½ punta, faldilla de gasa rosa (opcional)
 
G.Rítmica i G.Esportiva: Roba còmoda per a fer l’activitat (pantalons curts i samarreta, ...)
 
Futbol Sala i voleibol: L’ equipació es donarà abans de l’inici de la competició, si no coincideix 
amb el dia d’educació física, cal portar una bossa amb roba esportiva
 
Iniciació Esportiva i Multiesport: roba c
 

L’horari de sortida
 
 MODIFICACIONS en general:  Cal fer les modificacions 
extraescolars com a màxim el dia 20. Més enllà d’aquest marge temporal NO S’ACCEPTARÀ 
cap modificació. 
 
 AUTORITZACIONS:  Per control en horari extraescolar, és necessari signar una autorització 
pels nens/es de 3r a 6è que puguin marxar sols/es del recinte escolar durant tot el curs 
escolar. Si, per qualsevol motiu, el vostre fill/a ha de marxar amb alguna persona que no 
siguin els seus pares o tutors, cal portar una autorització per escrit i lliurar
 
 ABSÈNCIES:  Us demanem, per garantir el control dels vostres fills/es, que sempre que el 
nen/a no pugui assistir a l’activitat extraescolar ens ho comuniqueu.
 

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu dirigir a PAIDOS via:

 

- Horari d’atenció l’escola  de dilluns 
Extraescolars. 

- Telèfons: 93 674 22 50 (escola) 648 532 875 (coordinació)
- Web www.paidos.cat  i  mail: 

 
Moltes gràcies, esperem que puguem gaudir tots plegats del curs 201
 
Atentament, 
 
Eva Rueda  
Coordinadora d’extraescolars 
www.paidos.cat  
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Les activitats que tenen places disponibles mantenen obert el període d’inscripció!!!

Mallot de lycra rosa pàl∙lid, mitjons curts mateix color del *mallot”, sabatilles 
rosa de ½ punta, faldilla de gasa rosa (opcional) 

moda per a fer l’activitat (pantalons curts i samarreta, ...)

equipació es donarà abans de l’inici de la competició, si no coincideix 
d’educació física, cal portar una bossa amb roba esportiva 

: roba còmoda per a fer una activitat d’esport 

L’horari de sortida de les activitats és a les 18.15h. 

Cal fer les modificacions (altes i baixes) de les activitats 
el dia 20. Més enllà d’aquest marge temporal NO S’ACCEPTARÀ 

Per control en horari extraescolar, és necessari signar una autorització 
e puguin marxar sols/es del recinte escolar durant tot el curs 

escolar. Si, per qualsevol motiu, el vostre fill/a ha de marxar amb alguna persona que no 
siguin els seus pares o tutors, cal portar una autorització per escrit i lliurar-la a Paidos.

Us demanem, per garantir el control dels vostres fills/es, que sempre que el 
assistir a l’activitat extraescolar ens ho comuniqueu. 

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu dirigir a PAIDOS via: 

Horari d’atenció l’escola  de dilluns a dijous de 16h a 18:15h al despatx de l’AMPA i 

Telèfons: 93 674 22 50 (escola) 648 532 875 (coordinació) 
: paidospurezademaria@paidos.cat 

Moltes gràcies, esperem que puguem gaudir tots plegats del curs 2013-14 
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Les activitats que tenen places disponibles mantenen obert el període d’inscripció!!! 

∙lid, mitjons curts mateix color del *mallot”, sabatilles 

moda per a fer l’activitat (pantalons curts i samarreta, ...) 

equipació es donarà abans de l’inici de la competició, si no coincideix 

 

(altes i baixes) de les activitats 
el dia 20. Més enllà d’aquest marge temporal NO S’ACCEPTARÀ 

Per control en horari extraescolar, és necessari signar una autorització 
e puguin marxar sols/es del recinte escolar durant tot el curs 

escolar. Si, per qualsevol motiu, el vostre fill/a ha de marxar amb alguna persona que no 
la a Paidos. 

Us demanem, per garantir el control dels vostres fills/es, que sempre que el 

h a 18:15h al despatx de l’AMPA i    

                                                                                                                     


