
 
Generalitat de Catalunya 
Institut Montserrat Miró i Vilà  
Carrerada, s/n 
08110 Montcada i Reixac 
Telèfon  (93) 564 35 52 - 564 27 81 
Correu electrònic a8021788@xtec.cat 
www.iesmm.org 

 

 
FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 

(Activitat no inclosa en la relació d’inici de curs). 
 

Curs 2019-20 
 
Activitat: TALLER DE PERCUSIÓ CORPORAL. 
Ens desplaçarem:  A peu (Casal Cívic Montcada i Reixac. Parc Salvador Allende) 

 
Organitzada per el Departament d’ Expressió. 
Dimarts, 28 de gener de 2020 
Adreçada a l'alumnat del curs:  1r A d’ESO. 

 
Lloc de trobada:    A l'institut 
Hora de trobada: 10.00h  
Hora d’arribada: 11.00h aproximadament..  

 
Material que cal portar: Roba còmoda. 
Preu de  l’activitat: 11 € que s’han d’abonar a través de transferència bancària BBVA 
ES62-0182-8733-4502-0003-7096. (Recordeu posar el nom i curs de l’alumne/a) 
Cal lliurar el resguard del pagament abans del dilluns 27 de gener de 2020. 
Activitat dins el nucli urbà de Montcada i Reixac autoritzada amb la documentació de 
matrícula d’inici de curs. 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria. L'alumnat que no pugui assistir a 
alguna activitat haurà de presentar una justificació familiar. 
.......................................................................................................................................... 
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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 

(Activitat no inclosa en la relació d’inici de curs). 
 

Curs 2019-20 
 
Activitat: TALLER DE PERCUSIÓ CORPORAL. 
Ens desplaçarem:  A peu (Casal Cívic Montcada i Reixac. Parc Salvador Allende) 

 
Organitzada per el Departament d’ Expressió. 
Dimarts, 28 de gener de 2020 
Adreçada a l'alumnat del curs:  1r B d’ESO. 

 
Lloc de trobada:    A l'institut 
Hora de trobada: 08.00h  
Hora d’arribada: 09.00h aproximadament..  

 
Material que cal portar: Roba còmoda. 
Preu de  l’activitat: 11 € que s’han d’abonar a través de transferència bancària BBVA 
ES62-0182-8733-4502-0003-7096. (Recordeu posar el nom i curs de l’alumne/a) 
Cal lliurar el resguard del pagament abans del dilluns 27 de gener de 2020. 
Activitat dins el nucli urbà de Montcada i Reixac autoritzada amb la documentació de 
matrícula d’inici de curs. 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria. L'alumnat que no pugui assistir a 
alguna activitat haurà de presentar una justificació familiar. 
.......................................................................................................................................... 
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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 

(Activitat no inclosa en la relació d’inici de curs). 
 

Curs 2019-20 
 
Activitat: TALLER DE PERCUSIÓ CORPORAL. 
Ens desplaçarem:  A peu (Casal Cívic Montcada i Reixac. Parc Salvador Allende) 

 
Organitzada per el Departament d’ Expressió. 
Dimarts, 28 de gener de 2020 
Adreçada a l'alumnat del curs:  1r D d’ESO. 

 
Lloc de trobada:    A l'institut 
Hora de trobada: 09.00h  
Hora d’arribada: 10.00h aproximadament..  

 
Material que cal portar: Roba còmoda. 
Preu de  l’activitat: 11 € que s’han d’abonar a través de transferència bancària BBVA 
ES62-0182-8733-4502-0003-7096. (Recordeu posar el nom i curs de l’alumne/a) 
Cal lliurar el resguard del pagament abans del dilluns 27 de gener de 2020. 
Activitat dins el nucli urbà de Montcada i Reixac autoritzada amb la documentació de 
matrícula d’inici de curs. 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria. L'alumnat que no pugui assistir a 
alguna activitat haurà de presentar una justificació familiar. 
.......................................................................................................................................... 
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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 

(Activitat no inclosa en la relació d’inici de curs). 
 

Curs 2019-20 
 
Activitat: TALLER DE PERCUSIÓ CORPORAL. 
Ens desplaçarem:  A peu (Casal Cívic Montcada i Reixac. Parc Salvador Allende) 

 
Organitzada per el Departament d’ Expressió. 
Divendres, 31 de gener de 2020 
Adreçada a l'alumnat del curs:  1r E d’ESO. 

 
Lloc de trobada:    A l'institut 
Hora de trobada: 09.00h  
Hora d’arribada: 10.00h aproximadament..  

 
Material que cal portar: Roba còmoda. 
Preu de  l’activitat: 11 € que s’han d’abonar a través de transferència bancària BBVA 
ES62-0182-8733-4502-0003-7096. (Recordeu posar el nom i curs de l’alumne/a) 
Cal lliurar el resguard del pagament abans del dijous 31 de gener de 2020. 
Activitat dins el nucli urbà de Montcada i Reixac autoritzada amb la documentació de 
matrícula d’inici de curs. 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria. L'alumnat que no pugui assistir a 
alguna activitat haurà de presentar una justificació familiar. 
.......................................................................................................................................... 
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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 

(Activitat no inclosa en la relació d’inici de curs). 
 

Curs 2019-20 
 
Activitat: TALLER DE PERCUSIÓ CORPORAL. 
Ens desplaçarem:  A peu (Casal Cívic Montcada i Reixac. Parc Salvador Allende) 

 
Organitzada per el Departament d’ Expressió. 
Divendres, 31 de gener de 2020 
Adreçada a l'alumnat del curs:  1r C d’ESO. 

 
Lloc de trobada:    A l'institut 
Hora de trobada: 10.00h  
Hora d’arribada: 11.00h aproximadament..  

 
Material que cal portar: Roba còmoda. 
Preu de  l’activitat: 11 € que s’han d’abonar a través de transferència bancària BBVA 
ES62-0182-8733-4502-0003-7096. (Recordeu posar el nom i curs de l’alumne/a) 
Cal lliurar el resguard del pagament abans del dijous 31 de gener de 2020. 
Activitat dins el nucli urbà de Montcada i Reixac autoritzada amb la documentació de 
matrícula d’inici de curs. 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria. L'alumnat que no pugui assistir a 
alguna activitat haurà de presentar una justificació familiar. 
.......................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


