Activitats Extraescolars 2016/2017
Horari

Dilluns

16.00 a 17.30 h

Dimarts

Dimecres

*Biblioteca

*Biblioteca

*Biblioteca

Grup nou de
voleibol (només
un dia)

Voleibol Cadet (3r
i 4t d’ESO)

Anglès 1r a 3r d’ESO

Dijous

Divendres

*Biblioteca i sala
d’informàtica
Anglès 4t i Batx.

Voleibol Grup Batx.
Alemany nivell 1

Voleibol Juvenil
(Batx)

Francès nivell 2
Francès nivell 1
Voleibol Juvenil (Batx)

Taller de cant

16.00 a 17.00 h

Repassem 1r i
2n d'ESO mates

16.00 a 18.00 h

Teatre

Repassem 1r i 2n
d'ESO Llengües i
socials

Repassem 1r i 2n
d'ESO mates

Taekwon-Do

17.00 a 18.30 h
17.00 a 18.00 h

Voleibol Cadet 3r
i 4t d’ESO

Repassem 3r i
4t d'ESO mates
i ciències

Repassem 3r i 4t
d'ESO
Llengües, socials

17.30 a 18.30 h

Repassem 1r i 2n
d'ESO Llengües i
socials

Voleibol
infantil 1r i
2n d’ESO

Taekwon-Do
Repassem 3r i 4t d'ESO
mates i ciències

Repassem 3r i 4t
d'ESO
Llengües, socials

Voleibol Infantil (1r i
2n d’ESO)

17.30 a 19.00 h

Alemany nivell 2

Preparació First

17.30 a 19.30 h
* Obrim la biblioteca amb suport educatiu per part de monitors

La biblioteca estarà oberta de 16.00h a 17.30h per tal que tot l’alumnat que vulgui i/o ho necessiti
resoldre dubtes de diverses matèries i fer deures.
Aquesta activitat està exempta de matricula, cal ser soci de l’AMPA.
Fer us d’aquest servei que té un cost de 10€ per trimestre i es paga per avançat.

puguin

“Millorem repassant matemàtiques” a càrrec de Carme Ruíz March (Biòloga) - 28€/mes
Els dilluns i dimecres - 1r i 2n d'ESO de 16 a 17h i 3r i 4t d'ESO de 17 a 18h “Millorem repassant llengües”· a càrrec de Raquel Pérez Badia (Historiadora i arqueòloga). 28€/mes
Els dimarts i dijous - 1r i 2n d'ESO de 16 a 17h i 3r i 4t d'ESO de 17 a 18h
El centre facilitarà a les professores d’extraescolars les aules i els llibres, així com el contacte amb els
coordinadors d'ESO i per mitjà d'ells amb els tutors; i amb Prefectura d’estudis.

Taller de cant

Lluís Ferrer (músic i vocalista de l’Orquestra Girasol i amb la col·laboració del grup vocal Deu De Veu han fet
arrengaments d’algunes cançons ) dilluns de 16.00h a 17.30h - 23€/mes
Si t’agrada cantar i vols formar part d’un grup de cantaires amb els teus companys i gaudir de les cançons i
els espectacles musicals, apunta’t!
Amb aquest taller el que es pretén és el treball de:
- L’educació vocal i millora de l’entonació desenvolupant la tècnica vocal.
- L’expressió corporal i l’educació auditiva tot gaudint amb la pràctica d’activitats vocals i de moviment.
- Coneixement del sistema fonador. Cura de la veu.
- Fomentar l’estima per la música.

Teatre

Ferran Medina Clopés – dilluns de 16.00h a 18.00h - 28€/mes
La finalitat d'aquesta activitat és conèixer el llenguatge i les tècniques teatrals tant per desenvolupar les aptituds
expressives com per entendre les relacions amb els altres.
Els participants treballaran la vessant lúdica, educativa i social del teatre creant un espai de vida dins l’aula d’assaig per
fer possible la creació col·lectiva a partir de les inquietuds dels participants.

Alemany

Victoria García Oehl - dijous de 16.00h a 17.30h nivell 1 i de 17.30h a 19.00h nivell 2 - 23€/mes
L’alemany és la llengua amb més parlants nadius del continent, amb prop de 100 milions. Els coneixements d’alemany són
molt importants també al nord d’Itàlia, l’est de Bèlgica i França, així com a Holanda i Dinamarca, també es parla a Suïssa i
a Àustria, L’alemany té un paper rellevant en l’àmbit de la investigació i l’ensenyament, de tal manera que s’ha establert
com a llengua científica i tècnica.

Anglès

Stephen Berrells - dimecres 16.00h a 17.30h

(1r, 2n i 3r d’ESO) i (dijous 4t ESO i Batxillerat) - 23€/mes

dimecres 17.30h a 19.30h (Preparació First )

28€/mes

L'anglès és una de les llengües més conegudes del món i, com a segona llengua, la més parlada. Com a tal, té un relleu
social, econòmic i cultural notable a escala global.

Francès

Anna Franquesa - dimecres de 16.00h a 17.30h (nivell 2) – 23€/mes
dijous de 16.00h a 17.30h (nivell 1) - 23€/mes
El francès es parla en els 5 continents, obre les portes a empreses a França, Suïssa, Canadà, el continent africà. Es una de
les primeres llengües de comunicació internacional. És la llengua estrangera més estudiada després de l'anglès, i la novena
llengua més parlada del món.

Voleibol

Meritxell Carrillo, Anna Tanganelli, Claudia Luna - Grup NOU, 1hora i 30 minuts - 23€/mes
Grups Infantil 2 hores - 28€/mes
Grup Cadet i Juvenil 3 hores - 30 €/mes
Dies i horaris a la graella d’inici.
Aquesta activitat pretén iniciar els jugadors al món de l'esport d'equip: normativa, estratègia i tècnica.

Els valors i la

formació que pot assolir l’esportista amb la pràctica d’aquestes activitats són de gran importància per al seu
desenvolupament tant en el terreny motriu com en l'àmbit cognitiu i social.
Per a les alumnes que competeixen, al campionat escolar de voleibol del Maresme, en el rebut mensual de
l’activitat s’incrementen 5 € i la primera mensualitat es carregarà el cost de 15€ pel carnet de la federació.
TAEKWON-DO

Instructores: Ramón i Diana Espinoza – dimarts i dijous de 17.00h a 18.30h 30€/mes
El Taekwon-Do és un esport olímpic basat en l’autodefensa. Físicament aquest esport ens dona força, potència,
velocitat, elasticitat, coordinació i equilibri, però a més a més, mentalment ens ofereix concentració, reflexos,
autocontrol i confiança en nosaltres mateixos.
A qui va adreçat? A qualsevol que tingui curiositat per conèixer aquest esport. Es tracta de divertir-se fent un esport
basat en l’autocontrol i la disciplina. Es fonamenta en el respecte envers els altres. Es també sens dubte un art
marcial de autodefensa però mai d’atac. (A principi de curs hi haurà reunió informativa, ja que aquesta activitat té

despeses addicionals corresponents a material d’equipament i el carnet/assegurança de la Federació)

Esports de lliscament (skate, patins i scooter (patinet)) – Pendent de confirmar

Heu de saber:
Les activitats extraescolars son tant importants com qualsevol altra assignatura de les que duen a terme a l’Institut, per tant les
normes de convivència i comportament són les mateixes.
PREUS SOCIS PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
 Per classes setmanals d’1 hora i mitja: Quota mensual: 23 €.
 Per classes setmanals de 2 hores:
Quota mensual: 28 €.
 Per classes setmanals de 3 hores:
Quota mensual: 30 €.
 Els preus indicats són per als socis de l’AMPA (per a ser soci es paga una quota anual de 25 euros per família).
 En cas de no ser soci s’incrementarà el rebut cada mes 6€ per activitat.


La inscripció és anual i es cobrarà en 9 mensualitats d’octubre a meitat de juny (en el rebut del mes d’octubre s’inclourà, l’import
de la matricula, 10€ més i el mes de juny només es facturarà meitat de més).

•

Totes les activitats tenen un límit de places i es respectarà rigorosament l’ordre d’arribada de la inscripció. En el cas de no arribar a
un mínim d’alumnes en alguna de les activitats, aquesta s’anul·larà i s’informarà oportunament a la família.

•

El fet d’inscriure el seu fill/a en aquestes activitats implica el compromís d’assistir-hi.

•

En el cas que algun dia, circumstancialment, el vostre fill/a no pogués participar a l’activitat extraescolar cal comunicar -ho al
monitor/professor o bé a l’AMPA.

•

Les possibles baixes s'han de comunicar per avançat a la secretaria de l'AMPA per tal de considerar-se efectives, cal avisar
formalment 15 dies abans de la data de cobrament de la següent quota mensual.

Altres activitats que organitza l’AMPA:



Lloguer taquilles per 25 euros per curs escolar
Al llarg del curs s’imparteixen xerrades sobre temes que preocupen als pares amb fills en edat preadolescent i adolescent.



Financem els monitors que hi ha a la biblioteca.



Financem la revista de l’Institut.



Subvencionem el material que els alumnes de 4t necessiten per a les activitats que ells mateixos preparen per tal de recollir
diners per al viatge de fi de curs.



Altres activitats que poden sorgir al llarg del curs.



Formem part del Consell Municipal de Cooperació Internacional de Canet de Mar.

______________________________________________________________

Inscripció activitats extraescolars 2016/2017
DADES DE L’ALUMNE/A

CURS______________

(A la part del darrera, signeu l’autorització dels drets d’ imatge)

Nom:_________________________ 1r Cognom:______________________2n Cognom______________________________
Inscripció a les següents activitats extraescolars:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Nom del pare, mare o tutor/a:____________________________________________________________________________
Correu electrònic: _______________________________ Telèfons de contacte: ____________________________________
Rebut domiciliat al número de compte bancari que s’indica a continuació:
Núm. Entitat _________ Núm. Oficina _________Dígit Control _______Núm. Compte_______________________________

Nom Titular Compte: __________________________________________________ Signatura:_______________________
Els preus indicats són per als socis de l’AMPA, en cas de no ser-ne s’incrementarà el rebut cada mes 6€ per activitat.
En el primer rebut es passarà un càrrec de 10€ en concepte de matrícula.
En cas de devolució de la domiciliació, l’interessat/da es farà càrrec de totes les comissions i despeses bancàries.

La informació sobre les activitats extraescolars i altres informacions les podreu trobar
a la secció que tenim dins la web de l’institut: www.iescanet.cat i també a la pàgina del
Facebook Ampa Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar.
Horari secretaria de l’AMPA a l’Institut, durant el període escolar, els dimarts i els
dijous de 12.30 h a 14.30 h. i a partir de l’octubre també els dimecres de 16 h a 18 h.
Si voleu venir en un altre horari, demaneu cita prèvia per correu: ampaiescanet@gmail
o bé per telèfon 937 954 763 (en horari de l’AMPA)

_____________________________________________________________
AUTORITZACIÓ DE FOTOGRAFIES I VÍDEO.
Durant el curs escolar l’AMPA fa diferents activitats amb els/les alumnes i en alguns actes fa fotografies o vídeo que poden ser
utilitzats en aquests espais diferents:
 La revista del centre
 Premsa i televisió
 CD-ROM / DVD
 Webs, pàgina Facebook ,(espais a Internet de l’AMPA)
 Altres: fulletons divulgatius de l’AMPA, etc.
Si hi esteu d’acord signeu aquesta autorització dels drets d’imatge en relació a l’article que esmentem a continuació: Tenint en
compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA del Institut Lluís Domènech i Montaner
demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o
aquestes siguin clarament identificables.
Jo, ______________________________________________________amb DNI o passaport número__________________________,
com a pare/ mare o tutor/a legal de l’alumne/a ___________________________________________________________________,
dono la meva autorització perquè aquest/a alumne/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats extraescolars
i/o altres organitzades per l’AMPA.
Signatura del pare, mare o tutors legals:

Canet de Mar, _________ de __________________ 201__

