
 

 

 
                                                                                                                          

Hola famílies,  des de l’AMPA us donem la benvinguda a l’Institut Can Vilumara i aprofitem per facilitar-vos 

informació d’interès pel proper curs. 

Us convidem a la reunió REUNIÓ INFORMATIVA de l’AMPA el  22 JUNY, A LES 18:00H on parlarem de: 

LLIBRES: Us informarem de les possibilitats per a l’adquisició dels llibres de text dels vostres fills/es:  

- Iddink:   més informació a la reunió  

- Abacus:  del 18 de juliol al 15 de setembre estaran a la vostre disposició els llibres 

 

EXTRAESCOLARS: Oferim dos tipus 

 
1. Les extraescolars esportives, les ofereix el Consell Esportiu de l’Hospitalet i es realitzen a les instal·lacions de 

l’ Institut. 

*Assegurança anual: menors de 16 anys 12 euros, majors de 16 anys 14 euros 

*Despeses equipació (només en el cas de participar en competicions) 

 

2. Les extraescolars de repàs,  les ofereix l’empresa Team l’Hospitalet i es realitzen a les instal·lacions de l’ 

Institut. 

 

 PREUS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

MATEMATIQUES A DETERMINAR  18H a 19:30H   

ANGLES A DETERMINAR    17:45H a 19H 

CASTELLA A DETERMINAR  16:30H a 18H   

 

3. Extraescolar Robòtica, NOVETAT. Proposta del Departament de Tecnologia: una empresa externa faria 

setmanalment activitat robòtica. Mínim 15 alumnes. 
 

Us proposem aquestes, però si teniu interès en fer qualsevol altra, i també per 

mares/pares,  només cal un grup de 8 persones per dur-la a terme!! 
 

Atenció!! 

� La primera setmana de classes els alumnes podran venir a provar les diferents activitats esportives, de franc .  

�  Es recolliran les inscripcions fins el dia 30 de setembre.  Les activitats començaran la primera setmana 

d’octubre.  

� Fulls d’inscripció a l’AMPA (dilluns de 17:30 a 19h), consergeria o  al blog de l’AMPA. 

� Presentació inscripcions a l’AMPA, a la bústia (situada darrera la porta principal) o al correu de l’AMPA 

(ampavilumara@gmail.com) 

 

 
PREU 1 DIA 

SETMANA 

PREU 2 DIES 

SETMANA 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

AEROBIC 12 € 20 € 17H  A 18H  17H A 18H  

BALL MODERN 12 € 20 € 18H A 19H  18H A 19H  

BASQUET 12 € 20 €  17H A 18H  17H A 18H 

FUTBOL SALA 12 € 20 €  18H A 19H  18H A 19H 


