
Amb la col·laboració de l’AMPA Lola Anglada 

                    PETIT PETIT PETIT PETIT     

                DIPLODOCUSDIPLODOCUSDIPLODOCUSDIPLODOCUS    

 

Un espai creat per a infants de 3 a 8 anys (que cursin actualment de P3 a 
2n), els dimecres de 16:30h a 18:00h , al CEIP Lola Anglada  on es 
realitzaran activitats relacionades amb el món del teatre a través dels 
diversos llenguatges dramàtics, expressió corporal, expressió verbal, 
mímica, improvisació, contes teatralitzats, titelles... 
L’inici de l’activitat està prevista pel dimecres 3 d’octubre. 
  
PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ: 
 
► OPCIÓ A: 

Cal omplir la butlleta que us podeu descarregar a la pàgina web 
http://ampalolaanglada.wordpress.com/documents i dipositar-la a les 
bústies que l’AMPA té a les dues escoles fins el 25 de setembre.  
 

► OPCIÓ B: 

DATES: Del 14 al 25 de setembre del 2012  
HORARI: de 17.00 a 20.00 h de la tarda, els dimarts, dijous i divendres.  
LLOC: "EL MICAQUER". 
Horari: dimarts, dijous i divendres de 17 a 20 hores 
C/ Eduard Marquina 18-20 local. Canyadó - Badalona. tel: 93.384.26.36 
 
QUOTA I FORMA DE PAGAMENT. 
 
La quota serà de 20.00€ al mes que s’ingressaran entre l’1 i el 5 de cada 
mes. El primer mes la quota serà de 22.00€ ja que inclou la matrícula i 
l’assegurança. L’ingrés s’ha de realitzar en efectiu al local, o bé al següent 
compte corrent de “La Caixa” a nom del Micaquer posant-hi com a pagador 
el nom de l’infant   
Codi entitat: 900236 // Entitat : 2100  Oficina : 0448   DC : 62   Nº Compte : 0200054417 
 

NOTES. 

- Heu de portar una foto mida carnet  i una fotocòpia de la targeta de la 
Seguretat Social (la del metge) del nen/a.  
- La realització de l’activitat estarà en funció d’un mínim de 10 infants 
inscrits. 
-  Cal que la inscripció la faci el pare / mare / tutor legal del nen. 
- El nen/a es considerarà formalment inscrit quan hagi realitzat tots 
aquests tràmits.  
 


