
Extraescolar tardes  

de juny  2019 

 

                    

 
 

Del dimarts 11 de juny fins el  dijous 20 de juny  

Expressió artística 
 

           

                                                                                                            

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

  

Per més informació 

Per qualsevol dubte i/o aclariment podeu enviar un mail a 

alquimiavic@gmail.com o trucar al telèfon 639774389 Josep 

Cañete 

 

 

INSCRIPCIONS (fins el 31 de maig) 

Cal fer inscripció en aquest document i entregar-lo juntament 

amb els diners o  la còpia de l’ingrés i la fotocòpia de la targeta 

sanitària al despatx de l’AFA.  

El termini per realitzar les inscripcions és 31 de maig l’import a 

efectuar dependrà  de les setmanes o dies que escolliu. 

El pagament el podeu realitzar al número de compte: 

ES31 0182 1812 6902 01503751 indicant el nom i cognoms del 

menor. 

 

Creativitat, circ, teatre. clown i altres arts 

mailto:alquimiavic@gmail.com


  DATES, HORARIS I PREUS 

   Del dimarts 11 de juny fins el  dijous 20 de juny   

   Horari: de  15.00h.  a 17.00h   

   TOTS ELS DIES DE JUNY ......................................................................................... 40 € 

   1a setmana al pavelló de l’11 al 14 de juny..................................................... 20 €   

   2a setmana al pavelló del 17 al 20 de juny...................................................... 20 € 

   DIES ESPORÀDICS .................................................................................................   5 € 

   Quin dia o dies vindreu?............................................................................................ 

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

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perquè així consti 

(Signatura del pare 

mare o tutor/a) 

 

Expressió artística 
 

 

 

Des d’Alquimia us proposem una extraescolar per les tardes de 

juny, “Expressió artística”. A través de diferents tallers com: Arts 

plàstiques, arts escèniques i corporals, amb diferents tècniques de 

circ (malabars, hula hops, clown, diàbolo, trapezi, teles, 

acrobàcia, acro-ioga), teatre i diferents jocs, amb les quals 

treballarem la creativitat sempre amb la finalitat de que els infants  

gaudeixin tant com sigui possible dins un entorn educatiu i 

experimental. 

1a setmana:     2a setmana: 

Dimarts:  Jocs i Clown  Dilluns: Clown  

Dimecres: Teatre   Dimarts: Teles i trapezi 

Dijous: Circ i malabars   Dimecres: Teles i trapezi 

Divendres: Creativitat   Dijous: Màgia 

 

. 

AUTORITZO: Que el meu fill/a pugui participar a les activitats programades a 

l’extraescolar de les tardes de juny. Que l’empresa pugui fer ús de les fotografies 

que es realitzen als nens i nenes l’extraescolar amb finalitats promocionals. Les 

dades de caràcter personal recollides, d’acord amb allò que disposa la LO 

15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en 

aquest díptic, seran incloses en un fitxer anomenat dades casals, inscrit en el 

Registre General de Dades de l’AEPD. 

Extraescolar adreçat a nens i nenes de P3 a 6è de primària 

Nom i Cognom..................................................................................................................................................  

Edat................... Adreça i població ................................................................................................................ 

Telèfon de contacte......................................................................................................................................... 

Nom i mòbil de la persona/es referents ........................................................................................................ 

Curs 18/19........................... Núm. de la Seguretat Social ............................................................................. 

E-mails..................................................malaties o al·lèrgies............................................................................. 

Observacions .................................................................................................................................................... 

Llista de 3 o 4 persones responsables per recollir el nen/nena .................................................................. 

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

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

Amb la formalització de la inscripció jo:  

Nom i Cognoms............................................................................................Telèfon........................................ 

Jo...................................................................................amb el DNI................................. pare, mare o tutor  

AUTORITZO: autoritzo al meu fill/filla a:  

· Poder participar en totes les activitats que es facin durant el període esmentat amb l’empresa        

ALQUIMIA  

· Que l’escola i l’empresa ALQUIMIA pugui fer ús de les fotografies que es faran durant les activitats 

amb finalitats promocionals. Les dades de caràcter personal recollides, d’acord amb allò que 

disposa la LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest 

díptic, seran incloses en un fitxer anomenat dades extraescolars, inscrit en el Registre General de 

Dades de l’AEPD. 

· Al coordinador/a i a l’equip de monitors/es d’ALQUIMIA en cas d’haver exhaurit totes les 

possibilitats de contactar amb els pares, mares o tutors, a tenir la llibertat de donar el vistiplau en 

una possible intervenció mèdica urgent. 

· A portar al meu fill/a en cotxe en cas d’urgències 

· Al meu fill/a a marxar sol una vegada acabada l’activitat  SI     NO  

      En cas de no deixar-lo marxar el meu fill/a sol, autoritzo als Srs/es per acompanyar-lo: 

      Nom i cognom .............................Tel. de contacte 

      Nom i cognom .............................Tel. de contacte 

 

 


