Benvolgudes famílies!

Aquest és el primer curs que l’AMPA de l’Institut Nou de Vilafranca ofereix extraescolars a
l’alumnat. Fa temps que teníem ganes d’organitzar-ne, però fins ara no s’ha pogut fer donat
que a les tardes no hi havia conserge. A partir d’ara hi ha un segon i això permet que les
tardes dels dimarts i dels dijous l’Institut estigui obert de les 15:30 a les 18:00 hores.

Hem estat buscant possibles activitats que fossin variades, atractives i de qualitat. De totes
les possibles n’hem fet una tria. No poden ser moltes ja que només disposem de dues
tardes i de dues hores i mitja cada tarda. A més, mentre no estigui acabat el nou edifici,
l’Institut disposa de poc espai.

Ens fa il·lusió oferir a l’alumnat aquestes activitats de formació i lleure. Esperem que us
agradin.

Vilafranca del Penedès, 11 d’octubre de 2017

FULL DE INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DE L’INSTITUT NOU DE VILAFRANCA
Per a poder planificar les activitats extraescolars d’aquest curs, us preguem ompliu aquest formulari
i el dipositeu a la bústia de l’AMPA.
Nom i cognoms de l’alumne/a_________________________________________________
Curs_____________________________________________________________________
Nom i cognoms mare/pare/tutor________________________________________________
Telèfon mare/pare/tutor_______________________________________________________
Correu electrònic mare/pare/tutor_______________________________________________
Nº Compte corrent per a fer el cobrament________________________________________

Poseu una creu a l’activitat escollida:
Activitat
extraescolar

Horari

Plàstica

Dijous
de 15:30
a 17 h.

Desenvolupar la creativitat fent treballs
manuals amb materials i tècniques variades Matrícula: 27 €
- (Marc Sadurní, Zig-zag, C de la Font, 38)
Trimestre: 81 €

Dibuix i
còmic

Dimarts
de 15:30
a 17 h.

Jo sóc
youtuber

Dijous
de 15:30
a 17 h.

Tècniques
d’estudi

Dimarts
de 15:30
a 17 h.

Activitat de dibuix narratiu a través del còmic
i la il·lustració i del dibuix natural (per
exemple Urban sketching)
- (Núria Tomàs, il·lustradora llicenciada en
Belles arts)
Teoria i pràctica de tècniques d’edició i
muntatge de vídeos, i potenciació de
l’autoestima
- (Jo sóc, Pl. del Carme)
Aprendre a gestionar millor el temps,
aprenentatges de tècniques modernes
d’estudi i motivació pels estudis /
- (Jo sóc, Pl. del Carme)

X

Descripció/ Entitat o persona
responsable de l’activitat

Preu

Matrícula: 27 €
Trimestre: 81 €

Matrícula: 25 €
Mensualitat: 35 €
Matrícula: 25 €
Mensualitat: 35 €

El nombre de participants a les activitats és: Mínim 5 i màxim 12. Les activitats es realitzaran si hi
ha un mínim de inscripcions.
Els no socis de l’AMPA hauran d’abonar 20 euros (la quota de l’AMPA).
Data límit d’entrega (a la bústia de l’AMPA): 20 d’octubre de 2017.
Inici de les activitats: 31 d’octubre.
Per a qualsevol consulta o dubte envieu u e-mail al nostre correu: ampalagirada1@gmail.com

Signatura mare/pare/tutor

Vilafranca del Penedès, _____d’octubre de 2017.

