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TALLER DE TEATRE 
 
Com cada any l’Institut ofereix el taller de teatre, que es pot portar a terme gràcies a l’ajut 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i l’Associació de Pares i Mares del nostre centre. 
El taller es fa els dimecres de 16:00 a 18:00 de la tarda, amb la mateixa professora dels 
darrers anys. A final de curs es fa una representació teatral amb públic. 
  
La quota anual d’aquesta activitat és de 60€ (socis de l’Ampa) o 80€ (no socis). El primer 
pagament, de 30€, cal fer-lo abans de la data d’inici de l’activitat. L’altre pagament, de 30€ 
(socis de l’Ampa) o de 50€ (no socis), abans del 31 de gener.  
 
En cas d’inscripció posterior a l’1 de gener, la quota és de 10€ al mes (socis de l’Ampa) o 15€ 
(no socis), que caldrà abonar en un sol pagament abans de la incorporació al taller. 
 
Si hi esteu interessats: 
 

- Envieu emplenada la butlleta d’inscripció al correu electrònic de l’Institut: 
iescastellet@xtec.cat  

- Feu el pagament per transferència bancària al compte de l’AMPA indicant el NOM DE 
L’ALUMNE (no dels pares), el curs i el concepte TEATRE. 
 
IBAN (compte corrent) : ES86 2100 0361 5102 0022 1788 
 

- Imprimiu el comprovant. 
- MOLT IMPORTANT: L’alumne haurà d’entregar el comprovant a la monitora el primer 

dia que assisteixi al taller per tal de poder accedir a les classes. 
 
Si encara no sou socis de l’AMPA i en voleu ser, només cal que ingresseu 22€ a aquest 
compte de La Caixa especificant l’alumne (nom i cognoms) i el vostre correu electrònic. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inscripció al Taller de teatre 

 
Nom de l’alumne/a ....................................................................................... Curs...................... 
Nom del pare / mare / tutor legal: ............................................................................................. 
Telèfon de contacte: ................................................................................................................... 
Correu electrònic de contacte: ................................................................................................... 
 
 
Signatura 
Sant Vicenç de Castellet, ............. d ...................................... de ................ 
 


