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PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Les activitats extraescolars, fora de l’horari escolar, que es proposen al nostre institut són de l’àmbit 
esportiu i recreatiu. Volem que siguin continuïtat del Projecte Educatiu del Centre i motiu del creixement 
personal de tots els nostres fills i alumnes. Els objectius principals d’aquestes activitats són la pràctica de 
l’esperit esportiu, de la participació en la construcció d’equips i l’intent d’aconseguir força èxits personals i 
col·lectius en un ambient associatiu. Comptem amb un expert equip de monitors que dia a dia conduiran 
als nois i noies per aconseguir-ho. 
 

Enguany les activitats extraescolars s’iniciaran el 1 d’octubre i les finalitzarem el 31 de maig, amb 
una Cloenda Esportiva a l’Institut. Les inscripcions les realitzarem amb el full d’inscripció que hi ha la 
pestanya del web de l’AMPA, a partir del 18 de setembre un cop s’hagin confirmat les activitats i els dies 
que la gran majoria d’alumnes tenen disponibilitat per entrenar. La proposta d’activitats és ampliable i la 
seva posada en marxa depèn del nombre d’inscripcions.  

 
Totes les activitats tenen una proposta d’horaris provisionals. Els horaris són flexibles.  

 
LES ACTIVITATS 

Bàsquet: en categories Infantil i Cadet. Es realitzen un o dos entrenaments setmanals i es participa en els Jocs 
Escolars de l’Anoia.  

Futbol Sala: Es participa en els Jocs Escolars de l’Anoia. Habitualment els equips són masculins, però animem 
a totes les noies a formar un equip.  

Handbol: Es participa en els Jocs Escolars de l’Anoia. Habitualment els equips són femenins, però animem a 
tothom a prendre-hi part 

Teatre: Actuarem i representarem històries i personatges per a final de curs representar la pròpia 
obra. Treballarem els discursos, els diàlegs, els gestos, l’escenografia, la música, ... 

 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

FUTBOL SALA 
CADET  

(Pista G. Cast) 
 

3r-4rt ESO 
16a 17h 

 
 

POLISPORTU 
(Volei i handbol) 

 
ESO 

16a 17h 
 

 
FUTBOL SALA 

CADET I INFANTIL  
(Pista G. Cast) 

 
1r, 2n, 3r i 4rt ESO 

16a 17h 
 

 
BÀSQUET 

(Pista G. Cast) 
 

ESO 
16a 17h 

 
POLISPORTU 

(Volei i handbol) 
 

ESO 
16a 17h 

 

 
FUTBOL SALA  

INFANTIL 
(Pista G. Cast) 

 
1r-2n ESO 
16a 17h 

 
 

TEATRE/BALL 
De 16 a 17,30h 

 

 
 
A continuació us detallem PROPOSTA dels horaris de les activitats. S’ha d’escollir entre un o dos dies. 
També si ens ho demaneu podem mirar de proposar altres activitats sempre i quan hi hagi un mínim 
d’inscrits. 
 
Si esteu interessats en realitzar altres activitats de caire més acadèmia Anglès, Activitats musicals, Ball, ... 
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ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

o El fet d’apuntar-se a les activitats esportives suposa un compromís regular en l’assistència els 
partits, ja que entenem que és el millor pel grup/equip. Quan inicies l’activitat és obligatori 
finalitzar l’activitat. 

o Dins del recinte on es realitzin les activitats només hi podran entrar els nois i noies que estiguin 
apuntats a l’activitat. 

o En cas de pluja, les activitats exteriors es realitzaran a cobert, mai s’anul·larà l’activitat. En cap cas 
es podrà marxar. 

o Qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el coordinador de les activitats a través del 
correu coordinacio.bim@animans.cat  

 

 
QUOTES MENSUALS: 

• Activitats d’un dia: 14€ (dos quotes quadrimestrals de 56€) 

• Activitats d’un dia + partit: 21,50€ (dues quotes quadrimestrals 86€) 

• Activitats de dos dies + partit: 27,50€ (dues quotes quadrimestrals 110€) 

• Teatre: 18€ (dos quotes de quadrimestrals 72€) 
 
NO INCLOU: el desplaçament als partits (que va a càrrec de les famílies) + la roba dels partits + llicència del 
partits i inscripció equip (15€) 
 
 

mailto:coordinacio.bim@animans.cat
mailto:coordinacio.bim@animans.cat

