“La Vila d’Ibi té
una ermita en ca costat,
una que es diu Santa LLúcia,
l’altra que es diu Sant Miquel.”

ESCOLA

INFANTIL/JUVENIL

C/Vicente Aleixandre, 12
697 644 140 - 637 537 867
escolainfantil@grupdedansesibi.net
www.grupdedansesibi.net
facebook.com/grupdedansesibi
@grupdedansesibi
youtube.com/grupdedansesibi

Danses i tradicions per als més menuts.
Desde 6 a 14 anys.

QUAN COMENCEM?
Tindrem una reunió informativa a la
seu del grup, el dijous 19 de setembre a
les 20 h., amb tots els pares interessats.
Les classes seràn tots els divendres, de
18 a 19 h. Hi hauran varios grups,
dividits per edat (dependrà del
nombre de gent matriculada).
Començarem el 4 d’octubre de 2019
fins al 26 de juny de 2020.

ON SERÀN LES CLASSES?

Les classes seràn en la seu del Grup de
Danses d’Ibi.
Carrer Vicente Aleixandre nº 12, a l’Espai
Ibense d’Associacions.
(Antiga Fàbrica Pilen)

QUÈ HAUREM D’APORTAR?

Molta il.lusió i moltes ganes d’aprendre.
Ah! I unes castanyetes!
La matrícula anual és de 30 € per
xiquet.

QUÍ SERAN ELS MESTRES?
Les classes les impartiràn membres
del cos de ball del Grup de Danses
d’Ibi.
Paco, Ximo, Sarri i altres membres del
cos de ball seràn els encarregats
d’ensenyar els balls.

QUÈ ÉS
L’ESCOLA
INFANTIL
I JUVENIL?
És una iniciativa del Grup de Danses d’Ibi,
per a apropar als més xicotets els balls i
tradicions del poble d’Ibi.
Els xiquets i xiquetes aprendran tant a ballar
els nostres balls (Villanera, Trompot,
Fandanguet Rodaet, etc...) com les tradicions que envolten al nostre Grup:
- Els nostres trajes.
- Les nostres cançons.
- Les Festes d’Ibi.
Els xiquets i xiquetes que participen
formaràn part del Grup de Danses Infantil i
Juvenil.
El Grup Infantil i Juvenil participarà tant al
Festival d’Estiu com a altres actuacions en
pobles veïns.

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms del tutor/a:
___________________________________________
N.I.F.:___________________ Tel:_______________
E-mail:____________________________________
Carrer:____________________________________
Nº:_____ Localitat:_________________________
C.P.:_______________ Província:______________
Nom i Cognoms del xiquet/a:
___________________________________________
Data de naixement:_______________________
Edat:_______________ Sexe:_________________
Enfermetats i alergies:_____________________
___________________________________________
Observacions:_____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Formes de pagament:
- En metàlic.
- Domiciliació bancària.
- Ingrés al compte de Caixa Popular:
ES76 3159 0071 3626 0264 8921
Ompli aquest formulari i entrega’l a la Seu
del Grup de Danses d’Ibi els dijous de 21 a
23 h.

