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SOL·LICITUD ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Curs 2018-2019 
 

En/na _______________________________________________ pare/mare o 
tutor/a legal de l'alumne/a 
____________________________________________ del grup ____  sol·licito 
la inscripció del meu fill/a a l'activitat extraescolar següent: 
 
Marca amb una X l'opció triada: 
 

OPCIÓ TALLER 

 

ATELIER FRANÇAIS: 

Activitat destinada a alumnes de 1r i 2n d'ESO que vulguin iniciar-se en l'aprenentatge de la llengua francesa. Es tracta d'una 

primera presa de contacte amb la llengua francesa, així com amb la cultura, les tradicions i la gastronomia d'alguns països 

francòfons.  

Grup reduït 

 

TALLER D'ANGLÈS 

Activitat destinada a alumnat de tots els nivells de l'ESO i pensada per reforçar les competències pròpies de la classe de Llengua 

Anglesa, tot tenint cura d'implementar la competència oral, donant-li un espai prominent durant les sessions. 

Grups reduïts 

 

CONJUNT INSTRUMENTAL 

Activitat destinada a tots els nivells d'ESO i Batxillerat que toquen algun instrument musical. S'ofereix la possibilitat de gaudir 

de la música de manera pràctica, formant un Grup Instrumental on cada alumne toca el seu propi instrument. També es tocaran 

instruments de percussió brasilera (Batucada) i realitzarem audicions.  

 

CIÈNCIA LÚDICA 

Activitat dirigida a alumnes que cursen 2n, 3r i 4t d'ESO amb interès per la ciència. Es tracta de despertar l' interès dels 

alumnes pel món de les ciències a través de l'observació i l'experimentació. També es desenvoluparan destreses al laboratori i 

ampliaran els coneixements que tenen sobre com funciona el seu entorn natural.  

Grup reduït 

 

EXPRESSA'T AMB ART 

Taller destinat a alumnes de tots els nivells que tinguin inquietuds artístiques i que vulguin gaudir aprenent diferents tècniques 

d'expressió, al mateix temps que desenvolupen tot un procés creatiu per acabar realitzant les seves particulars "obres d'Art". 

Grup reduït 

 
 
 
L'assignació de l'alumne/a a l'activitat es realitzarà seguint els criteris següents: 

 Prioritat segons l'ordre d'inscripció 

 L'alumne/a ha de complir els requisits propis que s'indiquen a la descripció de cada taller. 

 L'alumne/na causarà baixa a l'activitat si: 
 - No compleix rigorosament les normes de convivència. 
 - Si acumula tres faltes d'assistència no justificades. 
Automàticament entrarà el/la següent alumne/a en llista d'espera. 

 
 
Sant Andreu de la Barca, _______ d'octubre de 2018 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal 


