ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020

CLUB DE LECTURA “Dinar literari”

CLUB DE LECTURA “Dinar literari”

1r d’ESO

2n a 4t d’ESO

Compartim la lectura d'un mateix llibre que
comentem al migdia a l’hora de dinar. El
llibre ens el facilita en préstec la Biblioteca
Torras i Bages.

Compartim la lectura d'un mateix llibre que
comentem al migdia a l’hora de dinar. El
llibre ens el facilita en préstec la Biblioteca
Torras i Bages.

Lloc: Institut Eugeni d’Ors
Grup mínim: 5 alumnes Màxim: 15
Duració: Octubre a Juny
Horari: Dimarts de 14:45 a 16:00

Lloc: Institut Eugeni d’Ors
Grup mínim: 5 alumnes Màxim: 15
Duració: Setembre a Juny
Horari: Dimarts de 14:45 a 16:00

Preu: 5€ (no inclou el dinar)

Preu: 5€ (no inclou el dinar)

LLIBRES DESPLEGABLES

CAL·LIGRAFIA ARTÍSTICA

En el taller dels llibres desplegables es
treballaran els plecs i els mecanismes
bàsics dels pop-up. En un nivell més
avançat, les plantilles seran de més
dificultat i es crearan models propis.

En el taller de cal·ligrafia artística es
treballaran els principis de la cal·ligrafia
amb tinta i ploma de punta quadrada, i en un
nivell més avançat, la cal·ligrafia creativa i el
lettering.

Lloc: Institut Eugeni d’Ors
Grup mínim: 5 alumnes
Duració: d’ octubre al 16 de desembre
Horari: Dilluns o dimarts de 19:00 a 20:00

Lloc: Institut Eugeni d’Ors
Grup mínim: 5 alumnes
Duració: del 13 de gener a l’abril
Horari: Dilluns o dimarts de 19:00 a 20:00

Preu: 20 € (inclou material)

Preu: 15 € (inclou material)

TEATRE

ROBÒTICA – FIRST LEGO

El teatre és una eina educativa que té com
a propòsit desenvolupar estratègies i
valors per a la comunicació d’un mateix i
amb els altres, contribuint a la formació
integral de la persona i a la relació amb els
altres.

Amb les activitats de Modelat 3D,
Electrònica, Mecànica, Programació i
Robòtica, els alumnes experimenten com a
clau per l’assimilació de conceptes i per la
comprensió de la teoria. Participació a la
competició “First Lego League”.

Lloc: Institut Eugeni d’Ors
Grup mínim: 6 alumnes
Duració: Octubre a Maig
Horari: Dimecres de 18:30 a 20:00
Dijous
de 16:00 a 17:30

Lloc: Institut Eugeni d’Ors
Grup mínim: 6 alumnes
Duració: Octubre a Maig
Horari: Dimecres de 16:30 a 18:00
Dimecres de 18:15 a 19:45

Preu: 250 €

Preu: 350 €

FULL D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR 2019-2020
Per poder planificar les activitats extraescolars que organitza
l’AMPA per als socis i sòcies, s’ha d’omplir aquests formulari i
lliurar-lo al despatx de l’Ampa.
De dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h
al despatx de l’AMPA de l’institut.
ampaieseugeni@gmail.com
Nom i Cognoms alumne___________________________________
Curs i Grup _____________ Mòbil____________________
E-mail alumne___________________________________________
Nom i Cognom mare/pare/tutor _____________________________
Mòbil mare/pare/tutor ____________________
E-mail mare/pare/tutor ____________________________________
Activitat Extraescolar

Preu

Club de Lectura 1r ESO
Club de Lectura 2n-4t ESO
Llibres Desplegables
Cal·ligrafia Artística
Teatre
Robòtica + First Lego

5€
5€
20€
15€
250€
350€

-

-

-

-

1r Abonament
(Matriculació)
5€
5€
20€
15€
125€
175€

2n Abonament
(Desembre2019)
125€
175€

Les activitats es realitzaran si hi ha un mínim d’inscripcions, en
cas contrari es retornaran els diners de Matriculació.
Els abonaments de les activitats es poden fer en efectiu al despatx de
l’ampa o mitjançant transferència bancaria al:
ES06-0081-0046-1200-0157-7759 (Banc Sabadell)
No socis de l’AMPA: tindran un suplement de 30€ de quota soci.
Abans d’iniciar l’activitat, cal fer el primer abonament.
L’alumne quedarà inscrit a l’activitat durant el temps abonat, per
poder continuar l’activitat al gener caldrà estar al corrent del
segon abonament.
L’alumne ha de mantenir una actitud de respecte i treball. En cas de
problemes de comportament, pot perdre el dret a assistir a
l’activitat.
Dins del preu de les activitats no estan inclosos els costos de
desplaçament a les competicions.

Autorització pel dret d’imatges durant les activitats extraescolars
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18. De la constitució i regulat per la
Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i de la
pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de
Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar d’autorització paterna/materna per
publicar fotografies dels menors i per això sol·licitem el consentiment al pares o tutors
legals per poder publicar les imatges, el les quals apareguin individualment o en grup,
els nens i nenes participants en les activitats extraescolars que organitza l’Associació
de Mares, Pares i Alumnes de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès.
Aquest material gràfic podrà ser publicat i utilitzat per l’AMPA per fer difusió de les
activitats, com a reclam o amb perspectives de màrqueting i que es confeccionarà per
a tal efecte, durant el transcurs de les activitats sempre q no hi hagi oposició expressa
prèvia.
Jo________________________________________________ com mare/pare/tutor de
___________________________________________ amb DNI __________________
AUTORITZO
NO AUTORITZO
a que l’Associació de Mares, Pares i Alumnes de
l’institut Eugeni d’ors de Vilafranca del Penedès pugui disposar de les imatges del meu
fill/a.
Signatura:

