
     EXTRAESCOLARS 2016-2017  
    

A càrrec de la companyia  
 

Hi ha d’haver un mínim d’alumnes inscrits per tirar endavant l’activitat. 

 Per poder inscriure’s cal estar al corrent del pagament de la quota de l´AMIPA  

 � ....................................................................................  
 

Nom:.........................................Cognoms:..................................................... Edat: ........... Curs:........... (2016-17) 

E-mail: .........................................................................Telèfon 1: ........................... Telèfon 2: ............................... 

 
   
En/na ................................................................................ amb DNI núm.: ............................................. com a 
pare/mare o tutor/a de l’alumne/a ........................................................................................... sol·licito que el 
meu fill/a participi en les activitats extraescolars de teatre i l’autoritzo a assistir-hi. Així mateix autoritzo als 
monitors/es a prendre les mesures que considerin adients davant de qualsevol imprevist, i cedeixo les seves 
dades personals per a la realització d’aquestes activitats.  

 
 
 

Signatura:..................................... 

Per poder fer la reserva de plaça cal fer un pagament de 10€ a compte de les classes del curs vinent. En cas que 
l’alumne es doni de baixa abans d’acabar el curs, aquest import no es retornarà. Si finalitza el curs aquest import es 
descomptarà del rebut de l’últim mes. El pagament es farà per domiciliació bancària: Tornar el document adjunt 
degudament signat junt amb la butlleta de preinscripció (si ja l’heu portat per al menjador o qualsevol altra activitat 
extraescolar, no cal). 

 

Feu arribar aquesta butlleta a la secretaria de l’escola abans del 17 de juny de 2016. 

TEATRE i TITELLES 
de 1r a 6è 

Horari: dilluns de 2/4 de 5 a 6  (a 2/4 de 5 berena r)   
    De setembre a juny 

Preu: 25 € al mes  
En aquest taller de “Teatre i Titelles”, els infants descobriran tot un món de 
fantasia que ells podran crear amb el seu cos, la seva veu, objectes, titelles i la 
seva IMAGINACIÓ, la gran aliada! 
D'una banda, el Teatre, els ajudarà a comunicar-se en el sentit més ampli de la 
paraula i a partir del joc treballaran: la veu, el moviment i la improvisació. La 

seva creativitat es despertarà encara més, i les seves idees i iniciatives seran transformades en un 
conte, un personatge, un sentiment, etc. 
Amb els ”Titelles”, s’alliberaran fàcilment de la vergonya, ja no seran ells els 
protagonistes directes, sinó el titella. Com que hauran d’improvisar i crear 
escenes, sense adonar-se, aniran mostrant l’entorn on viuen, la seva família, 
inquietuds, pors, desitjos. 
Es treballarà molt en equip i per tant, hauran d’aprendre a: respectar-se, escoltar-
se, saber esperar el torn i ajudar-se entre ells.   
Però, l'objectiu principal serà aconseguir tot això amb humor, gaudint i divertint-se tots plegats. 

TEATRE DILLUNS 


