INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2014-2015
NOM DE L’ALUMNE:

CURS:

NOM PARE/MARE/TUTOR:

DNI:

E-MAIL:

TELÈFON:

ACTIVITAT
TEATRE
PERIODISME
RADIO
CUINA
LINDY HOP
FUTBOL SALA
VOLEIBOL
TENNIS TAULA
ANGLÈS
(Cambridge school)

ALEMANY

DIA
Divendres
Dimecres

HORARI
16 – 18 h
16 - 17,30 h

PREU
135 € (2n i 3r trimestre)
110 € (2n i 3r trimestre)

Dimarts
Dijous
Dimarts
Dimecres
Dijous
Dilluns
i
dimecres
Dijous

16 – 17,30h
17 - 18 h
16 – 17,30h
16 – 17,30h
16 – 17,30h
16 – 17 h

90 €/ 2n trimestre
55 €/ 2n trimestre
45 €/ 2n trimestre
45 €/ 2n trimestre
45 €/ 2n trimestre
136€ /2n trimestre
90€ /3r trimestre
50€ aprox. llibres
68€ /2n trimestre
45€ /3r trimestre
40€ aprox. llibres
68€ /2n trimestre
45€ /3r trimestre
40€ aprox. llibres

16 – 17 h

(Cambridge school)

XINÈS

Dimarts

16 – 17 h

(Cambridge school)

MARCA AMB X

Adjuntar full matricula

Adjuntar full matricula

Adjuntar full matricula

AUTORITZACIÓ
En/Na………………………………………………………………………………………….., amb DNI………………….…………, pare/mare/tutor
l’alumne/a…………………………………………………………………………………………………. del curs……………………., grup…………………
-

de

Autoritzo al meu fill/a a participar a les activitats extraescolars que hem marcat i a les sortides o activitats que se’n
puguin derivar.
Autoritzo a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos realitzats durant les activitats
extraescolars/esportives/culturals organitzades per l’AMPA i publicades al web, facebook o publicacions de
l’associació.

Signatura:

La Garriga, ………. d’/de ………………………. de ……..

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
-

Normativa firmada.
Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne.
Justificant de pagament de l’activitat (idiomes no perquè us passaran rebut bancari) i de soci ampa.

-

Nº de compte ES09-0081-0018-9800-0151-1259

PODEU DEIXAR L’INSCRIPCIÓ A LA BÚSTIA DE L’AMPA (al costat de secretaria)
O AL E-MAIL extraescolarsvilaromana@gmail.com
FINS DIMARTS 16 DE DESEMBRE

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
TALLER DE TEATRE

(MÍNIM 10 i MÀXIM 15 ALUMNES)

(EN ESCENA – Noel Jiménez)

135 €/ 2n i 3r trimestre

DIVENDRES DE 16-18H

DURADA: 2n i 3r trimestre (10 sessions per trimestre + obra final)

Aquest taller de teatre és un espai on els alumnes podran treballar diferents aspectes com: aprendre a escoltar, relacionar-se amb es
companys, deixar-se anar, emocions, sentiments, expressió corporal. A finals de curs el grup de teatre representarà l’obra.
TALLER DE PERIODISME-RÀDIO

(MÍNIM 6 i MÀXIM 10 ALUMNES)

(Jordi Roig)

110 €/ 2n i 3r trimestre

DIMECRES DE 16-17,30H

DURADA: 2n i 3r trimestre (10 sessions per trimestre)

Aquest taller va dirigit a totes aquelles persones que tinguin inquietud per la ràdio i que fins ara desconeguin o tinguin poca experiència en
el mitjà. Es faran butlletins, redacció i locució d’entrevistes a personatges d’actualitat, cròniques d’esdeveniments...L’activitat es realitzarà
a l’institut però en ocasions es desplaçaran a les instal·lacions de Ràdio Silenci per a posar en pràctica els coneixements obtinguts.
LINDYHOP

(MÍNIM 10 i MÀXIM 20 ALUMNES)

(BALL A LA CARTA)

55 €/ TRIMESTRE

DIJOUS DE 17-18H

DURADA: TRIMESTRAL (10 sessions per trimestre)

Ball de parella amb bona dosi d’activitat aeròbica, molt dinàmic i extravertit, deixant espai a la improvisació. S’aprèn a seguir el ritme, a
entendre’s amb la parella, a col·locar-se bé alhora de començar a ballar i els moviments i figures més populars d’aquest ball.
CUINA

(MÍNIM 5 i MÀXIM 10 ALUMNES) Prioritat alumnes no inscrits al 1r T

(AROMES – Núria Martínez)

90 €/ TRIMESTRE (material inclòs)

DIMARTS DE 16-17,30H

DURADA: TRIMESTRAL (10 sessions per trimestre)

Taller de cuina on aprendran a preparar des d’un plat salat a les millors postres. Es donaran bons consells per poder gaudir de la cuina
sense fer-nos mal, embrutant poc i arribar a ser independents.
VÓLEIBOL

(MÍNIM 6 I MÀXIM 12 ALUMNES)

(EDUVÓLEI)

45 €/ TRIMESTRE (inclou samarreta)

DIMECRES DE 16-17,30H

DURADA: TRIMESTRAL (10 sessions per trimestre)

TENNIS TAULA

(MÍNIM 6 I MÀXIM 8 ALUMNES)

(EDUVÓLEI)

45 €/ TRIMESTRE (inclou samarreta)

DIJOUS DE 16-17,30H

DURADA: TRIMESTRAL (10 sessions per trimestre)

FUTBOL SALA

(MÍNIM 8 I MÀXIM 12 ALUMNES)

(EDUVÓLEI)

45 €/ TRIMESTRE (inclou samarreta)

DIMARTS DE 16-17,30H
IDIOMES

DURADA: TRIMESTRAL (10 sessions per trimestre)
(MÍNIM 8 ALUMNES)

(CAMBRIDGE SCHOOL)

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB DE L’AMPA: www.ampavilaromana.com

