ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’APA I L’INSTITUT RAMON MUNTANER
NOM I COGNOMS
CURS/GRUP

TELÈFON FAMÍLIA

TEATRE
Novembre 2016 a maig 2017
A càrrec dels professors de l’Aula de
Teatre Eduard Bartolí.

1r i 2n ESO dimarts de 16.00 a 17.00h.
3r i 4rt ESO dimecres de 16.00 a 17.00h.
1r i 2n BAT dijous de 16.00 a 17.00h.
Preu: 10€ mes (imprescindible ser soci de l’APA).

Tots els cursos divendres de 16 a 17,30h.

PERCUSSIÓ
Novembre 2016 a maig 2017

(_)
(_)
(_)

(_)

Preu: 25€ mes

A càrrec de Xènia Gasull, percussionista
(L’activitat porta inclosos els instruments).

INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL

1r i 2n ESO dimarts de 16.00 a 17.30h.
3r i 4rt ESO dimarts de 16.00 a 17.30h
1r i 2n BAT dimarts de 16.00 a 17.30h

(_)
(_)
(_)

Novembre 2016 a maig 2017
Preu: 25€ mes
A càrrec de Veie ® Joves

ASTRONOMIA
Gener 2017 a març 2017

1r i 2n ESO dimarts de 19.00 a 20.30h. (inici 10 de gener)
3r i 4rt ESO dimecres de 19.00 a 20.30h. (inici 11 de gener)
1r i 2n BAT dijous de 19.00 a 20.30h.(inici 12 de gener)

A càrrec del president de la Societat
Astronòmica de Figueres Pere Horts
(L’activitat porta inclosos els telescopis).

Preu: 25€ mes / Total 3 mesos: 75€

PAGAMENT:

(_)
(_)
(_)

Amb la inscripció en aquest curs va inclosa la subscripció de l’any
en curs a la Societat Astronòmica de Figueres, que organitza
conferències, xerrades i observacions en diferents llocs de la
comarca.

-El primer dia de començament de l’activitat, en efectiu

OBSERVACIONS: -Per poder participar en aquestes activitats, cal portar aquesta butlleta degudament
omplerta i lliurar-la a secretaria, a l’hora del pati, abans del dilluns 24 d’octubre.
-Cal un mínim de 6-8 estudiants per grup. En cas de no cobrir les places el grup
quedaria anul·lat.

............................................................................................................................pare / mare / tutor de de l’alumne/a
........................................... ......................................................autoritzo el meu fill/a a participar en les activitats
extraescolars organitzades per l’APA i l’institut Ramon Muntaner.
.........................................................

............................................................

Signatura de l’alumne/a

Signatura del pare /mare / tutor

