
TALLERS DE JUNY
Del 10 al 21 de juny comença l’horari intensiu, així doncs l’hora de menjador acabarà a les 15:15 hores. 

Com cada any oferim un seguit d’activitats per completar el mateix horari que s’ha fet durant tot el curs. Aquestes
activitats començaran a les 15:30 i finalitzaran a les 16:30 i ofereim dos tipus d’activitats diferents: els tallers de la
Fundació del Bàsquet Català i un intensiu de dansa i creació de teatre musical amb la Paqui i la Berta.

En els tallers, cada dia es farà una activitat diferent, dividint les activitats en 4 àrees temàtiques:

 Esports

 Jocs tradicionals i esports no convencionals

 Jocs de taula i tallers de manualitats

 Activitats corporals i musicals

En l'intensiu de Dansa, es farà servir la tècnica de les diferents disciplines de dansa, coma ara la dansa jazz, la
dansa contemporània,  el Country, el hip-hop, el lyric,  el musical  i  la dansa moderna, d’una manera divertida,
dinàmica i creativa, on els alumnes pugin gaudir d’aquest art.

Dependrà del nombre d’alumnes apuntats però la intenció és fer els següents grups pels tallers:

 P3 i P4

 P5 i 1r

 2n i 3r

 4t, 5è i 6è

La inscripció es realitzarà del  4 al 31 de maig. El pagament es realitzarà per domiciliació bancària conjuntament
amb la resta de pagaments en el rebut de juny.

Els horaris i preus oferts son els següents:

Del 10 al 21 de juny 

Activitats de 

15,30 a 16,30h 

Del 10 al 21 de  juny 

Acollida de 

16,30 a 17,00 

Activitats de tarda (Fundació
del Bàsquet Català) □ 25,00 € □ 6,00€

Intensiu de dansa (Paqui i
Berta) □ 25,00 €

Si l'infant s'hagués de quedar un dia esporàdic a l'activitat i/o a l'acollida,  s'haurà d'avisar amb anterioritat  i es
facturarà a raó de 6 € dia d'activitat i 2 € dia d'acollida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telèfons de contacte___________________________ Mail_____________________________________________

En/Na _____________________________________________ amb DNI  _________________ com  a 

pare/mare/tutor/a del nen/a ___________________________________________ del curs _______ , inscriu a 

l'infant en el Tallers de juny  a les setmanes i horaris indicats i autoritzo al AMPA Pare Poveda a efectuar el 

cobrament de …...... € al compte corrent següent: 

C.C. (Omplir només en cas de canvi de número) _______________________________________________

Signatura Barcelona, a  …....... de …......... ….. de 2016


