Col·legi Sant Ramon de Penyafort

Centre concertat

Benvolgudes famílies,
L’entorn social i laboral en el que s’integraran els joves del segle XXI requereix persones
actives, flexibles, creatives i orientades al treball en equip, capaces d’aportar solucions
innovadores als reptes de futur dins el món tecnològic.
Per aquest motiu, des del col·legi Sant Ramon de Penyafort, volem que els nostres
alumnes tinguin l’oportunitat de conèixer i aprendre el món de l a r o b ò t i c a c o m
a c t i v i t a t extraescolar. Els alumnes de infa nti l, pr im àr ia i secundària ja van
tenir la oportunitat d’experimentar-la en aquest curs.
ROBOTIX Penedès S.L. potencia aquestes noves habilitats i
competències mitjançant un model pedagògic consolidat i contrastat, ideat per Lego
Education, que ja es fa servir en països líders en educació com EUA,
Finlàndia, Suècia, Corea o Japó. Fomentant en els participants el talent, la comunicació,
l’esperit emprenedor i la seva curiositat per descobrir i aprendre.
EXTRAESCOLAR de ROBOTIX
L’activitat s’iniciarà a l’octubre una hora a la setmana. Grups de 10
alumnes
CURSOS
1r i 2n Primària

DIES

HORARI
De 17,00 a 18,00 h

Dilluns
5è 6è Primària

De 13,45 a 14,45 h

P 5 (infantil)

Dimarts

De 13,45 a 14,45 h

3r I 4t ESO

De 13,45 a 14,45 h

P 5 (infantil)
1r i 2n Primària

De 17,00 a 18,00 h
Dimecres

3r I 4t Primaria

De 13,45 a 14,45 h

Robotix Penedès
Quota mensual

Robotix Penedès
Quota mensual

De 17,00 a 18,00 h

1r I 2n ESO

Dijous

5è 6è Primària
3r I 4t Primari

A CÀRREC DE
Robotix Penedès
Quota mensual

De 13,45 a 14,45 h

Robotix Penedès
Quota mensual

De 17,00 a 18,00 h
Divendres

De 13,45 a 14,45 h

Robotix Penedès
Quota mensual

- El cost de les classes extraescolars de primària i secundària serà de 43€ mensuals per
alumne. Pels alumnes de infantil P5 seran 35€ mensuals
Les classes començaran a l’octubre i finalitzaran el 19 de juny.

Per obtenir més informació sobre ROBOTIX Penedès S.L., entreu a:
www.robotixpenedes.com
Atentament,

Vilafranca del Penedès, 15 de juliol de 2019

La Direcció

Col·legi Sant Ramon de Penyafort

Centre concertat

El pare/mare
L’alumne

_de
del curs

inscriu al seu fill/a en la activitat extraescolar de “robòtics” que el Col·legi Sant
Ramon ofereix pel proper curs 19/20 en horari de migdia.

Signatura,

Vilafranca del Penedès,
INTERESSATS RETORNAR LA BUTLLETA A SECRETARIA DE L’ESCOLA ABANS DEL DIA 25
DE SETEMBRE.

