
   
 

I DESPRÉS DE LESCLASSES... 

EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 AMPA INS VICENÇ PLANTADA 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DURADA PREUS 

Fútbol Sala mixta/masculí 
 
 
 
 
Futbol Sala femení 

Activitat esportiva a través de la qual es vol 
transmetre valors com el respecte, el joc net, 
solidaritat, treball en equip… 
 
Potenciar la participació de noies al futbol  sala 
femení, transmetre els valors i l’ètica que dintre 
de l’esport 

3h a la setmana 
Partit dissabte al mati 
Competició Jocs Escolars Mollet 
 
3h a la setmana 
Partit dissabte al mati 
Competició Jocs Escolars Mollet 

45€ al trimestre, inclou equipació 
i fitxa federativa 
 
 
45€ al trimestre, inclou equipació 
i fitxa federativa 

Escacs Aprendre i divertir-se  jugant a escacs 1,30h a la setmana 16€ al mes 
Videojocs i Disseny 3D Introducció al disseny pels que volen tenir una 

base en el maneig d’Autodesk 3D 
1,30h a la setmana 

30€ al mes 

Anglès   Reforç de l’aprenentatge a classe, s’utilitza el 
mateix llibre que a l’institut 

2h a la setmana 
35€ al mes 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16,30 a 18h 

 
Futbol sala 
mixta/masculí 
Futbol sala femení 
Taller Polseres Candelas 
Hip hop 
Escacs 

 Futbol sala mixta/masculí 
Futbol sala femení 
Videojocs i Disseny 3D 
Hip Hop 
 

 Taller de Rua 
de Carnaval 
 

16 a 17h 

 
 Tècniques d’estudi 

 
Taller batucada/percussió 
Joves 

Tècniques 
d’estudi 

 

17 a 18h  Anglès Taller batucada/percussió 
Adults mares, pares, 
àvies, tietes etc.. 
 

Anglès  



Tècniques d’estudi/repàs assistit Reforç de l’aprenentatge a classe, aprendre com 
estudiar i planificació del temps d’estudi 

2h a la setmana 
35€ al mes 

Taller Batucada/percussió per a 
joves 
 
 
Taller Batucada/percussió per 
adults: mares, pares, avies , tietes… 

A través del ritme de la percussió poder aprendre 
a tocar alguns instruments. Passar-t’ho molt bé 
amb les teves i teus amics. 
Participació de les activitat del Institut. 
Acompanyament a la rua de Carnaval del grup del 
Taller de Rua  

1h a la setmana 

23€ al mes, inclou els instruments 

Hip Hop Activitat per aprendre a ballar hip hop  3h a la setmana 45€ al quadrimestre, inclou 
assegurança obligatòria, 
equipació per a fer les exhibicions 

Taller polseres candeles aprendre a fer polseres Candelas i participar en 
un projecte solidari , adreçat a les famílies i 
alumnes. 

1,30h a la setmana gratuïta 

Taller rua de carnaval Participar a la rua del Carnaval de Mollet 
Dissenyar  i confeccionar les disfresses i els 
decorats amb els que participarem a la rua 
Preparar la coreografia 

1,30h a la setmana Gratuïta. Es pagarà només el 
material de confecció de la 
disfressa 

 

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Aquestes activitats estan condicionades a: 

→ Un mínim d’alumnes inscrits. 

→ Per a les activitats esportives que hi hagi un/a delegat/da de cada grup. 

→ Inscripcions al mes de juny. Obligatori per guardar plaça. 

Les inscripcions es faran el dies Dilluns i dimecres 18 i 20 de juny de 16,30 a 18h al despatx AMPA 

INS VICENÇ PLANTADA. Es pagarà per avançat una reserva de 20€. En cas de que l’activitat no es pogués fer, per mancar d’inscripcions, 

es retornaran els diners avançats 

Reunió per a les famílies, d’extraescolars el dilluns 18/06/2018 a les 17 hores. Us hi esperem. 

 


