Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
IES Vil·la Romana
La Garriga, 15 de setembre de 2010

Benvolgudes/ts mares, pares o tutors,
Aprofitem aquesta comunicació per donar-vos la benvinguda al curs 2010-2011 i
presentar-vos l’oferta d’activitats extraescolars que els vostres fills/es podran realitzar
al centre durant tot l’any. Aquestes activitats proposades per l’AMPA del centre
s’iniciaran el proper dilluns 4 d’octubre i finalitzaran a finals de maig.
Si esteu interessats a apuntar els vostres fills/es a alguna/es d’aquestes activitats cal
que retorneu la butlleta degudament complimentada a la Maiè Soler (professora
d’Educació Física) abans del 4 d’octubre, juntament amb el rebut de pagament fet al
núm. de compte de l’AMPA a la Caixa de Sabadell:
2059.0890.34.80000235-14
Aquest any hem introduït una novetat hi ha un preu per als socis de l’AMPA i un altre
per als que no ho són. Penseu que encara sou a temps de fer-vos socis, la quota són
25 € i l’ingrés s’haurà de fer abans del 4 d’octubre al compte de l’AMPA.
Atentament,
Maiè i AMPA

ACTIVITATS PROPOSADES

1. TALLER DE TEATRE
Com ja és tradició al centre i amb la col·laboració de la nostra AMPA, aquest any
l’Institut continuarà amb el grup de teatre format exclusivament per alumnes del centre.
Tots els hem vist actuar i podem dir que ho fan molt bé. A ells els agrada poder
comptar amb nous companys/es per poder continuar fent bones representacions.
Saps que si ets alumne de 2n, 3r o 4t d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius pot afegirte al grup de teatre i treballar sota la direcció de l’Anna Carné. L’horari de l’activitat
serà els dimecres de 15.00 a 18.00 h. Animeu-vos us estan esperant!
El preu de l’activitat, per als socis de l’AMPA, serà de 120 € per tot l’any, que es podrà
fer efectiu en un sol pagament abans del 4 d’octubre, o en tres pagaments de 40 €
cadascun, un abans del 4 d’octubre, un altre a principis de gener i l'últim a principis
d'abril, al compte de l’AMPA.
El preu de l’activitat, per als no socis de l’AMPA, serà de 160 € per tot l’any, que es
podrà fer efectiu en un sol pagament abans del 4 d’octubre, o en tres pagaments, un
abans del 4 d’octubre de 60 €, i dos pagaments de 50 € un a principis de gener i l'altre
a principis d'abril, al compte de l’AMPA (*).
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2. ACTIVITATS ESPORTIVES
Els divendres a la tarda a les pistes del nostre centre és on podreu participar en les
activitats esportives organitzades per un monitor del nostre Ajuntament. Aquest any es
practicaran els esports següents:
-

Futbol sala: entrenament els divendres de 15.00 a 16.30 h. A més dels
entrenaments de tant en tant s’anirà a jugar amb algun equip d’algun altre
institut.

-

Bàdminton: entrenament els divendres de 15.00 a 16.00 h. El monitor
d’aquesta activitat us ajudarà a millorar la tècnica d’aquest esport. De tant en
tant es participarà en campionats.

-

Tenis taula: entrenament els divendres de 15.00 a 16.00 h. El monitor
d’aquesta activitat us ajudarà a millorar la tècnica d’aquest esport.

El preu de cadascuna d’aquestes activitats serà, per als socis de l’AMPA, de 25 € per
tot l’any, i per als no socis de l’AMPA de 60 € (*), quantitat que s’haurà de fer efectiva
abans del 4 d’octubre al núm. de compte de l’AMPA.

3. CORAL
Com ja sabeu l’Institut, amb la col·laboració de l’AMPA, compta amb una Coral. Els
horaris d’assaig són els dimecres a les 11h (hora del pati).
Us podeu inscriure a aquesta activitat gratuïta que coordina la professora de música
de l’Institut.

4. PERIODISME - RÀDIO
Com que aquesta activitat va tenir molt bona rebuda el curs passat, aquest curs
continuem amb la col·laboració de l'Institut amb Ràdio Silenci, la ràdio de la Garriga. El
taller es farà els divendres a la tarda de 15.30 a 16.30 h.
El preu d’aquesta activitat serà, per als socis de l’AMPA, de 80 € per tot l’any, i per als
no socis de l’AMPA de 120 € (*), quantitat que es podrà fer efectiva en un sol
pagament abans del 4 d’octubre, o en dos pagaments de 40 € o 60 € (socis o no
socis), un abans del 4 d’octubre i l'altre a principis de gener al núm. de compte de
l’AMPA.

5. CONVERSA EN ANGLÈS
Aquest any ens hem tornat a posar en contacte amb les professores d’anglès que
impartien aquesta activitat de Conversa en anglès quan havia estat subvencionada per
l’Ajuntament.
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Atès que l’Ajuntament continua sense oferir aquesta activitat, l’AMPA, conjuntament
amb el Departament de Llengües Estrangeres del centre, creiem convenient oferir-la
com a activitat extraescolar.
És una activitat d’una hora de conversa amb professors natius i que es durà a terme
un dia a la setmana (possiblement divendres al migdia). El preu de l’activitat, per als
socis de l’AMPA, serà d’uns 130 € per tot el curs, i per als no socis de l’AMPA de 160 €
(*).
Volem saber les persones que estarien interessades a participar en aquesta activitat,
per això caldrà retornar la butlleta de participació, indicant un telèfon de contacte,
abans del dia 4 d’octubre. De moment no cal fer cap pagament doncs si no s’arriba a
un mínim de 10 alumnes inscrits, aquesta activitat quedarà anul·lada. En cas contrari,
es comunicarà als inscrits la forma de pagament.

(*) Per als no socis de l’AMPA: Encara sou a temps de fer-vos socis, la quota són 25
euros i l’ingrés s’haurà de fer abans del 4 d’octubre al compte de l’AMPA.

Cal retornar la butlleta degudament complimentada abans del 4 d’octubre juntament amb el
rebut de pagament fet a la Caixa de Sabadell, compte de l’AMPA 2059.0890.34.80000235-14

En/na ..................... ............................... ................................ .............................., amb
DNI ..................... com a pare/mare de l’alumne/a ....................... ...................................
........................ del curs ................................., grup ......., autoritzo al meu fill/a a
participar en la/les activitats extraescolars que a continuació marco amb una creu.
TALLER DE TEATRE

FUTBOL SALA

CORAL

BÀDMINTON

TENNIS TAULA

PERIODISME-RÀDIO

CONVERSA EN ANGLÈS (Telèfon de contacte:_____________________)

La Garriga, ..........d'/de ................................... de 2010

SIGNATURA :

Si teniu algun dubte poseu-vos en contacte amb la Maiè coordinadora de les activitats.

Animeu-vos a participar, practicar una activitat física o d’expressió corporal,
relaxa per poder estudiar !!!

