Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Jaume I

CURS 16/17
En/na ___________________________________________________ pare / mare / tutor legal de
(nom i cognoms)

(encerclar el que procedeixi)

_____________________________________________________________ de ______________
(curs i grup ESO, BAT o Cicle)
(nom i cognoms)

autoritzo el meu fill/a a participar de l’activitat del Projecte Actua! indicada sota i a fomentar el compromís
d’assistència regular durant el curs (en cas d’haver de faltar en alguna sessió, cal justificar-ho per escrit).
Les activitats començaran el 5 d'octubre.
Per inscriure's cal assenyalar amb una creu el requadre de l'activitat o activitats corresponents i lliurar el
full a Consergeria.

Si no hi ha un grup mínim de 15 alumnes inscrits/es, no es durà a terme l’activitat.

COR CRESCENDO - dilluns de 16:30 a 18:00h. Responsable: Rosa Sanahuja. Aula de música
Per a qui li agradi cantar i actuar amb moviment escènic, participar en concerts i a l’espectacle musical del centre al TAS.
S’enregistrarà un CD en un estudi de gravació.

ROBÒTICA - dilluns de 16:30 a 18:00h. Responsable: David Ribes. Aula: biblioteca
Projecte adreçat als entusiastes de la tecnologia en el qual aprendran a dissenyar i programar un robot, crear Apps per a
dispositius Android i disseny gràfic per impressió 3D. Presentació al concurs de robòtica First Lego League. Places
limitades.

FEM TEATRE - dilluns de 16:30 a 18:00h. Responsable: Zaida Crespo. Sala d’actes.
Per a l’alumnat a qui agradi actuar i participar en obres de teatre que es representaran durant el curs.

ENFORMA’T- dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00h. Responsable: Alan Crabtree. Gimnàs
Programa d’activitats físiques adreçades a tot aquell alumnat d'ESO que vulgui portar una vida més activa. Es practicaran
diferents tipus d’esports. Es pot participar dos dies o bé un dia i combinar l'altre dia amb una altra de les activitats. (ESO)

dilluns

dimecres

dilluns i dimecres

Data: _______________________

Telèfon de contacte: __________________________

Signatura:

Mail de contacte: ____________________________

Autoritzo l’ús de la imatge en el context de l’activitat i per
utilitzar en publicacions impreses i digitals del centre.
Sí

No

(marcar el que procedeixi)

