
OFERTA ’EXTRAESCOLARS CURS 
19-20 

Benvolgudes famílies, 
Des de l’AMPA us volem oferir les següents activitats extraescolars. Es realitzaran fora de l’institut. Per a 
fer-les recordem que cal ser soci de l’AMPA. 
L’INICI DE LES ACTIVITATS SERÀ LA PRIMERA SETMANA D’OCTUBRE (A partir del dilluns 30 de setembre). 
 

 
TALLER DE CONVERSA EN ANGLÈS 

 

A càrrec de: Escola Durham 

Espai: A la mateixa escola. 

Grups: Obert de 1r a 4rt d’ESO. Entre 3 i 6 alumnes per grup 

Preu:  Cal fer doble inscripció (institut i escola d’idiomes)30€ mensuals. 

Calendari: Anual. Sessions d’1h  

S’OBRIRAN GRUPS ELS DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES DE 4h A 5h 

 

CLASSES DE FRANCÈS 

A càrrec de: Escola Durham 

Espai: A la mateixa escola.  

Grups: 1r I 2n d’ESO: dilluns de 4h a 5h        3r i 4t d’ESO:dilluns de 5h a 6h 

Preu: Cal fer doble inscripció (institut i escola d’idiomes) 30€ mensuals. 

Calendari: Anual. Sessions de 1h. Grups de 6 alumnes aprox. 

TALLER DE IMPRO 

 

A càrrec de:Jaume Navarro i Emma Basses (Improacatomba) 

Espai: Escola Jaume Balmes 

Grups: Per a 1r i 2n de la ESO. 

Preu:22€/mes.  

Calendari: D’octubre a desembre (1r trimestre) Dilluns de 5.15h a 6.15h. 

TALLERS PENDENTS DE CONCRETAR. SEGONS DEMANDA 

 

TALLER DE FOTOGRAFIA I AUDIOVISUALS 

TALLER DE TEATRE/ESPECTACLE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 



FULLT D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DE L’AMPA  

DADES DE L’ALUMNE/A  

NOM I COGNOMS: _____________________________________________________________ 

 CURS: __________________                                      GRUP: A GRUP: B 

 ACTIVITAT EXTRAESCOLAR: _______________________________________ 

  

DADES DE LA/EL MARE/PARE O TUTOR 

 NOM I COGNOMS: _____________________________________________________________ 

 ADREÇA POSTAL: ______________________________________                         CP: 
____________  

LOCALITAT: ____________________________    TELÈFON DE CONTACTE: __________________ 

 CORREU ELECTRÒNIC: ______________________________ 

 ETS SOCI/A DE L’AMPA? SÍ NO 

  

La participació de l’oferta extraescolar de l’AMPA requereix estar al corrent de la quota de soci                
anual. Si encara no ets soci/a, cal que facis l’ingrés de la quota anual de 30€ en efectiu al caixer                    
(amb el codi 152520) o bé per transferència al compte: COMPTE AMPA BANC DE SABADELL:               
ES77 0081 0021 4400 0112 5112 i ens ho comuniquis a l’AMPA (ampa.sesmanuelcf@gmail.com)  

Sant Feliu de Codines, a _______ de ___________________________ de 2019  

Signatura mare/pare o tutor 

 AVÍS: De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us 
informem que les vostres dades personals seran incorporades en fitxers titularitat de l’AMPA IES Manuel Carrasco i Formiguera amb la finalitat 
de poder atendre adequadament les vostres peticions d’informació i informar-vos dels temes referents a l’AMPA, així com de les qüestions que 
tinguin a veure amb les activitats que promou l’AMPA, inclosa l’autorització per ser incorporats en grups o llistes de distribució de Whatsapp 
amb finalitats estrictament informatives i de gestió de les extraescolars de l’Institut. Per a la gestió dels extraescolars, les vostres dades es 
facilitaran a la persona i/o empresa dinamitzadora de les activitats per les que hi hàgiu mostrat interès. No es cediran dades a tercers, a 
excepció de quan així ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per correu electrònic a ampa.sesmanuelcf@gmail.com, indicant clarament en l’assumpte 
«Exercici de dret LOPD». 

 

 

   
 


