
 

 

EXTRAESCOLAR FAMILIAR
 

HORARI DURACIÓ 
Dimecres de 
17h30 a 18h30 

Del 2 d’octubre 
al 17 juny del 

DESCRIPCIÓ 
 

L’objectiu principal d’aquest taller familiar 
és, a partir de la batucada i la música 
afrobrasilera, crear un espai de trobada lúdic 
i educatiu on la interculturalitat, la diversitat 
i el desenvolupament individual i grupal 
siguin les àrees de treball. Amb
comunitària i de participació del calendari 
festiu de l’escola i del barri. L’activitat
dinamitzada per professionals de l’àmbit de 
l’educació social i del lleureconjuntament 
amb  joves en risc d’exclusió i/o diversitat 
funcional del projecte inclusiu 
 

 

PAGAMENT 
 

Els pagaments s’efectuaran mensualment 
CAIXA D’ENGINYERS 
ES97 3025 0018 9114 0001 3655
En el concepte heu d’indicar: 
 

BAIXA DE L’ACTIVITAT 
 

Cal notificar-ho per escrit a l’AFA 
següent. En cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 15 es cobrarà la següent 
mensualitat  completa sense tenir dret a la devolució del temps que no s’ha assistit. La 
coincidència d’un mes amb període de vacances de Nadal i Setmana Santa, o altres, no 
comporta cap mena de descompte. 
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
 

El calendari d’activitats coincidirà 
descarregar al web de l’AFA i l’haureu d’entregar al despatx:
http://www.afaescoladelesaigues.org/wp
2019-2020.pdf 
 

CONTACTE  
 

Montse Sans 
 

 

Comissió extraescolars                                                    Barcelona, setembre de 2019

EXTRAESCOLAR FAMILIAR BATUCADA INCLUSIVA 

DURACIÓ  PREU 
Del 2 d’octubre del 2019 

del 2020 
21€ mensuals 
Descompte:2 membres de la mateixa família 
30€ mensuals (els dos) 

L’objectiu principal d’aquest taller familiar 
és, a partir de la batucada i la música 
afrobrasilera, crear un espai de trobada lúdic 
i educatiu on la interculturalitat, la diversitat 
i el desenvolupament individual i grupal 

Amb mirada 
comunitària i de participació del calendari 

L’activitat està 
per professionals de l’àmbit de 

i del lleureconjuntament 
joves en risc d’exclusió i/o diversitat 

inclusiu Reperkutim. 

mensualment per ingrés al compte de l’AFA: 

ES97 3025 0018 9114 0001 3655 
En el concepte heu d’indicar: CURS I COGNOMS de l’alumne 

crit a l’AFA abans del dia 15 del mes en curs perquè sigui efectiva el mes 
següent. En cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 15 es cobrarà la següent 
mensualitat  completa sense tenir dret a la devolució del temps que no s’ha assistit. La 
coincidència d’un mes amb període de vacances de Nadal i Setmana Santa, o altres, no 
comporta cap mena de descompte.  

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

El calendari d’activitats coincidirà amb el període escolar. El full d’inscripció el podreu 
eb de l’AFA i l’haureu d’entregar al despatx: 

http://www.afaescoladelesaigues.org/wp-content/uploads/2019/09/INSCRIPCIÓ
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2 membres de la mateixa família 

 

perquè sigui efectiva el mes 
següent. En cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 15 es cobrarà la següent 
mensualitat  completa sense tenir dret a la devolució del temps que no s’ha assistit. La 
coincidència d’un mes amb període de vacances de Nadal i Setmana Santa, o altres, no 

amb el període escolar. El full d’inscripció el podreu 

content/uploads/2019/09/INSCRIPCIÓ-BATUCADA-
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http://www.afaescoladelesaigues.org/wp

