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Ens alegra anunciar-vos que aquest curs Clap! arribarà al vostre cole amb la maleta plena 

d'experiments, reptes, activitats creatives i molts somriures. Comencen les sorpreses, comencen les 

extraescolars de llengua aplicada i aprenentatge vivencial en anglès amb Clap!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraescolars 2016-2017 
 

HANDS ON!  

Tallers creatius en anglés.                    

◦ Cada dos setmanes, 

aproximadament, 

canviem de disciplina. 

Aquest curs treballarem:        

-Creative Cooking, cuina 

creativa.                                                            

- Drama Games, jocs 

teatrals i d´improvisació.                                 

- Feel the Rhythm, 

tallers per explorar la 

música                           - 

- Clap´s Lab, laboratori 

de ciències                                                       

- Team Building, jocs 

cooperatius i d´enginy                                       

- Customise your Style, 

personalitza i crea el teu 

propi estil                        

- Natural Cosmetics, 

cosmètica natural.                                               

- Water games, jocs 

d´aigua.                                 

- Dress for Mess, taller 

d´arts plàstiques                                    

 30 € al mes dues hores 
setmanals /18€ mes una 
hora setmanal 
(33€ /21€ per a no socis de 
l´APA) 
 

 
 
 
 
 

XTRA-LANGUAGE 

◦ Sessions creatives, 
d'aprenentatge vivencial i 
sense llibres,  amb 
introducció progressiva a 
la lectoescriptura 
 
◦ Grups reduïts (de 10 a 15 
alumnes) 
 
◦ Els alumnes d’un mateix 
grup només podran tindre 
dos anys de diferència 
d’edat 
 
◦ Grup exclusiu per a 
alumnes d'infantil 3 anys 
 
◦ Presentació opcional als 
exàmens de Trinity 
College (100% d'aprovats 
al curs 2014-15) 
 
25 € al mes dues hores 
setmanals /15€ mes una hora 
setmanal 
(28€/18€ per a no socis d´APA) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCOLA D'ESTIU - SUMMER SCHOOL  

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

◦ Una reunió informativa 
amb pares i mares i un 
informe personalitzat 
 
◦ Per obrir grup, s'ha de 
tindre un mínim  de 10 
alumnes.  

◦Tots els materials per a 
la realització dels tallers 
estan inclosos en el preu. 

L'INSCRIPCIÓ 

Cal omplir el butlletí 
d'inscripció i entregar-lo a 
la bústia de Clap! abans 
del 23 de setembre. 

DESCOMPTES  

50% de descompte sobre 
la inscripció del tercer 
fill/a i successius 

CANCEL.LACIONS 

Per donar-vos d'alta/baixa 
heu de contactar amb 
Clap! abans del 20 de 
cada mes per telèfon o  
per mail 

Els rebuts que es tornen 
tindran un recàrrec de 
5,00 € per despeses 
bancàries i 
administratives. 

Dos mesos d’impagaments 
suposaran la baixa 
automàtica del servei 

 

 

ELS PROFESSORS 

◦ Tots els nostres 
professionals són filòlegs, 
pedagogs o professors 
bilingües o nadius 

◦ Amb formació lingüística 
i experiència prèvia 

◦ La planificació 
pedagògica de les classes 
està programada per  
especialistes  
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ESCOLA D'ESTIU - SUMMER SCHOOL  

 

Nom i cognoms de l'alumne/a: ____________________________________________________________________ 

Data de naixement: ____ / ____ / ________  Curs: _____________  Classe:______________________________ 

Al·lèrgies i informació mèdica rellevant: __________________________________________________________ 

Eres soci de l´APA?  Sí            No                    Tens a tres o més fills/es inscrits?  Sí         No 

Es queda al menjador  ?  Sí           No  

OBSERVACIONS: ________________________________________________________________________________ 

ACTIVITAT EDAT DIES HORARI 
MARCA 

AMB UNA 
(X) 

Xtra-Language 
1r, 2n primària 
(sense menjador) 

Dimarts i divendres 12.00-13.00h    

Xtra-Language 3r, 4t primària Dimarts i divendres 12.00-13.00h    

Xtra-Language 5é, 6é primària Dimarts i divendres 12.00-13.00h    

Xtra-Language 
1r, 2n primària 
(amb menjador) 

Dimarts i divendres 13.30-14.30h    

Xtra-Language 1r, infantil Dilluns i dimecres *17.00-18.15h    

Xtra-Language 2n, 3r infantil Dilluns i dimecres *17.00-18.15h  
 

Hands On! primària Dimecres 15.00-17.00h  

  *De 17.00 a 17.15 els acompanyem en el berenar, cal que porten alguna cosa per menjar i beguda. 

DADES D’INSCRIPCIÓ (emplenar amb majúscules) 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________        DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Correu electrònic: ____________________________________________________________________ 

Telèfons: _________________________/_____________________________/__________________________ 

Adreça: ___________________________________________________________________________________ 

Municipi: __________________________________________________________    C.P.: ________________ 

Signatura autoritzant el cobrament _____________________________________ 

DADES BANCÀRIES  

Titular: __________________________________________________________  DNI titular: _ _ _ _ _ _ _ _ _   

IBAN _ _ _ _ Entitat _ _ _ _ Sucursal _ _ _ _ DC _ _ Número de compte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Totes les dades seran tractades en estricta confidencialitat i s’incorporaran a un fitxer creat sota la responsabilitat d’Elena 
Archilés Rubert amb la finalitat de mantenir-lo/la informat de les novetats relacionades amb Clap!. Segons l’establert en 
l’Art. 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, se sol·licita el seu consentiment amb la 
finalitat de poder realitzar al seu fill/a fotografies i vídeos per publicar-les a les aules del centre, tauler d’anuncis i/o web 
de l’empresa, on apareixeran els seus fills/es en les diferents activitats de Clap!. Podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit a Clap! Languages, carrer Pablo de Sant Leocadio 7, entresòl 4. 
Vila-real. CP 12540. Amb motiu del desenvolupament de les activitats autoritze a Clap! a realitzar fotografies i vídeos per a 
la difusió de les activitats, en particular per a la seua posterior difusió en xarxes socials i pàgines web de Clap! 

 

Signat: _______________________ 

Extraescolars 2016-2017 
 


