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Benvolgudes famílies,

des de l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) us volem oferir una serie d'activitats 
extraescolars que creiem que poden ser de l'interes de l'alumnat.
Les activitats estan dirigides a tot@s els alumn@s de la ESO i batxillerat. Per saber si les 
activitats tindran suficients alumnes per fer-les , necessitem la vostra opinió: 

Us fem una breu descripció de cadascuna:

TEATRE:
tal i com ens explica el professor:
«La interpretación es una manera de expresarse al mundo, y unas dosis de iniciativa y 
talento son una buena base para iniciarse en ella, pero, según mi experiencia, éstas no 
son suficientes por sí mismas.
En mis clases trabajaríamos con ejercicios de reconocimiento personal y respiración, 
primero, para que cada alumno/a encuentre sus propios recursos para exponerse al 
público, y con ejercicios de guión e improvisación, segundo, para poner en práctica los 
primeros.
Como se trata de una extraescolar de teatro que precisa de realizar una obra de teatro a 
final de curso, invertiríamos el tiempo a partir de enero a trabajar en la obra que escojan 
los alumnos democráticamente, y seguiríamos trabajando lo ya dicho anteriormente, 
ahora basándonos en la obra a estrenar en sí»

STREET ART:

taller que te com a base el dibuix i la pintura. Estudiar un esbòs  per després fer pintura 
mural, graffiti, etc que es podrà treballar tant en paper o cartrò de gran format.

TASK(reforç):

Reforç de totes les asignatures ,segons les necessitats de cada nen.  No es una hora per 
fer deures, sino per aclarir dubtes, preparar un examen, apendre a com preparar un 
dossier etc....
Pot  venir un dia esporadic quan ho necessiti o dies fixes en setmana o fixes tot el mes. 
Maxim 10 nens diaris.

BATUKADA: 
Vols formar part del primer grup de Batucada del Institut? L'origen de la batucada esta en 
la cultura africana, i en els sons ritmics dels intrusments de percussió. Vols fer-te senti? 
Doncs vine!!!!!
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DADES PARTICIPANTS: 

NOM: ………………...………… COGNOMS: ……….........................................
CURS:………......... 
E-MAIL: .............................................................................................................
TELEFONS:  ......................................................................................................
........................................................................................................

QUADRE ACTIVITATS – HORARIS – PREUS   (Marcar l’opció desitjada ) :

ACTIVITAT DIA HORA
QUOTA
SOCI 

QUOTA NO-
SOCI

OPCIÓ
ELEGIDA

TEATRE
sala d'actes

DIVENDRES 15:30-17:30
(2 hora )

25€/mes 35€/mes

TASK (reforç)
aula d'idiomes

TOTS ELS DIES
15:30-16:30

(1 hora )

5€/hora* 10€/hora

15€/setmana 25€/setmana

35€/mes 45€/mes

STREET ART
sala d'actes

DIMECRES 15:30-16:30
(1 hora )

15€/mes 25€/mes

BATUKADA
sala d'actes

 DIJOUS 15:30-17:30
( 2 hora )

25€/mes 35€/mes

*Si la vostra opció es esporàdics i teniu clar el dia que necessiteu, marqueu la casella:

TASK (reforç) DILLUNS DIMARTS DIMECRES     DIJOUS DIVENDRES

ASSEGURANÇA
OBLIGATORIA 4€/any per alumne
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INFORMACIÓ IMPORTANT:

-En l'activitat de TASK el mínim d'alumnes es 8 i un màxim de 10. 
-En les altres activitats els grups es composen d’un mínim de 10 alumnes i un màxim de 
15. 
-Les activitats s’inicien la 1era quinzena d’octubre. 
-Les activitats finalitzen el dijous 19 de juny. 
-Les baixes s’hauran de comunicar 15 dies abans de finalitzar el mes (via mail a l’AMPA i 
informant també al tutor/a responsable de l’activitat ), per tal que no se us carregui el 
següent rebut.
-Les quotes es pagaran el 1er dia de mes que es faci l'activitat , en efectiu. Si no es fa el 
pagament l'alumnat no podrà fer l'activitat.
-Per a qualsevol consulta, podeu enviar-nos un correu ampa.jvfoix@gmail.com 
-Feu arribar els fulls a la BÚSTIA DE L'AFA que hi ha al institut,( al costat de la porta
del AFA)

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D'IMATGE

*Les dades aportades en aquest document seran tractades, en qualitat

de Responsable del tractament, per l'AFA  IES J.V. FOIX.

*La finalitat del tractament és la gestió pròpia de l'AFA, la comunicació amb vostè i 

informar de les nostres activitats.

*La base jurídica per la qual es tracten les seves dades és el consentiment de l'interessat.

*No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

*Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, Supressió, Limitació del tractament, 

Portabilitat de les dades o Oposició al tractament davant l'AFA IES J.V. FOIX dirigint-se 

per correu electrònic a l'adreça ampa.jvfoix@gmail.com 

*Pot consultar la nostra Política de Protecció de Dades a la pàgina web : 

https://agora.xtec.cat/insjvfoix/?s=AMPA
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Autoritzo que les possibles imatges dels meus fills, relacionades amb les activitats 

organitzades per l'AFA IES J.V.FOIX, puguin ser publicades al lloc web.

  

Data i firma


