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presentació
Benvolgudes famílies:

El llibret que teniu a les mans és el primer pas del projecte d’integració de les activitats 
extraescolars dels centres de Secundària de Manlleu, impulsat pel Projecte Educatiu de 
Ciutat.

Aquest curs 2017-2018 iniciem un procés d’obertura de les activitats extraescolars 
dels centres, amb l’objectiu que cada alumne es pugui inscriure a qualsevol activitat de 
qualsevol escola, si és del seu interès i de la seva de família.

Així doncs, en aquestes pàgines hi trobareu tota l’oferta d’activitats que organitzen les 
AMPA, en col·laboració amb els centres educatius i l’Ajuntament, amb el detall d’horaris, 
preus i edats recomanades per a cadascuna d’elles.

La finalitat d’aquest procés és poder enriquir el temps no lectiu dels i les joves de la 
ciutat i, al mateix temps, afavorir la coneixença i la convivència entre alumnes de diferents 
centres de Manlleu . 

El treball conjunt de col·laboració entre els centres, les AMPA i l’Ajuntament de Manlleu 
permet oferir-vos, doncs, un ventall ampli i divers d’activitats extraescolars obertes per 
a tots els i les joves de Manlleu, i els proporciona unes oportunitats educatives més 
àmplies i enriquidores.
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informació pràctica
. Per fer la inscripció o demanar informació us podeu adreçar personalment al centre 
corresponent, o a través de les adreces electròniques següents: 

INS Antoni Pous    Escola Casals de Gràcia 
extraescolarsantonipous@gmail.com  extraescolarscasalsgracia@gmail.com 

INS Del Ter    La Salle
extraescolarsdelter@gmail.com  manlleu@lasalle.cat

. Totes les activitats, si no s’indica el contrari, es duran a terme al mateix centre educatiu 
que les ofereix.

. Les inscripcions finalitzen el 6 d’octubre.

. Cada activitat té un mínim i un màxim de places.

. La gestió de les inscripcions segueix el criteri de cada AMPA.

. Les activitats extraescolars començaran el mes d’octubre (consultar a cada AMPA).

. A cada activitat trobareu unes icones que fan referència a:

Edat recomanada

Dia i horari de l’activitat

Preu de l’activitat

Empresa que porta a terme l’activitat
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guitarra
Es desenvolupen 
tècniques i activitats que 
permeten a l’alumne 
tocar l’instrument, i 
aprendre els  acords i els 
ritmes essencials.

1r - 4t d’ESO

Dimarts
16.00 a 17.0h

80€/curs

Clàudia Molas

fotografia
L’objectiu de l’activitat és 
adquirir coneixements 
bàsics de fotografia, 
d’una forma dinàmica i 
experimental.

1r - 4t d’ESO

Dijous
16.00 a 17.00h

80€/curs

Xavier Vilaregut

tècnificació 
multiesportiva
en anglès
Es faran diferents esports. 
Els monitors parlaran 
sempre en anglès.

+ info
http://barcelonaenglishsoccer.
weebly.com/

1r - 4t d’ESO

Dimecres
18.00 a 19.00h
Dijous
16.30 a 17.30h

1 cop per setmana
60€/trimestre 
2 cops per setmana
90€/trimestre 

Barcelona English 
Soccer

 Els alumnes de l’INS  Antoni Pous tindran un descompte anual  
de 40€, per qualsevol de les activitats programades en un 
centre de secundària de Manlleu.
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esports 
col·lectius:
volei i bàsquet
Vine a practicar esport 
d’equip d’una forma 
divertida.

1r - 4t d’ESO

Dimarts i dijous
16.30 a 17.45h

100€/curs

activitats amb 
suport musical
Es treballa la coordinació, 
l’agilitat, el treball d’equip, 
a través de la música i de 
disciplines com el zumba, 
el hip hop...

1r - 4t d’ESO

Dilluns i dimecres 
16.30 a 17.45h

100€/curs

mètodes de 
relaxació
Tècniques per relaxar-se, 
calmar-se i concentrar-se, 
que contribueixen de forma 
positiva a l’assoliment dels 
aprenentatges.

1r - 4t d’ESO

Divendres
16.30 a 17.45h

80€/curs

AEE Antoni Pous AEE Antoni PousAEE Antoni Pous
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natació
Una de les activitats 
físiques més completes de 
treball motor. Es treballa 
amb objectius específics 
per nivells.

1r - 4t d’ESO

Dimecres
16.15 a 17.00h
80€/curs

Piscina Municipal

activitats al 
medi natural
Sortides per la muntanya 
a peu, en bicicleta, 
sortides d’orientació.

1r - 4t d’ESO

Divendres
16.30 a 17.45h

80€/curs

AEE Antoni Pous

futbol sala
Iniciació al futbol sala, a 
través de l’entrenament 
esportiu i la pràctica 
esportiva com a forma 
per fer activitat física, 
gaudir i aprendre fent 
esport.

1r - 4t d’ESO

Dilluns i dimecres
16.30 a 17.45h
100€/curs

AEE Antoni Pous
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gospel
Creació d’una coral on hi 
poden participar tots els 
alumnes i familiars.

Pendent de confirmar 
dia, hora i preu en 
funció dels inscrits. La 
gent interessada us heu 
d’apuntar a l’INS Antoni 
Pous.
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guitarra
Està pensat per tots 
aquells alumnes que 
vulguin aprendre guitarra. 
No és necessari tenir 
coneixements previs de 
música. Aprendrem els 
primers acords i ritmes 
essencials. 

fotografia
Aprendrem el 
funcionament de la 
càmera, com enfocar i 
com composar elements 
dins el marc de la 
fotografia. Serà part 
teòrica i pràctica.

escalada
L’escalada representa una 
oportunitat única per 
conèixer i desenvolupar 
les capacitats corporals, 
superar limitacions i 
guanyar agilitat.

!
Es fa a Can Tiba-li.

1r - 4t d’ESO

Divendres
16.00 a 17.00h

45€/trimestre

Oci Lúdic

1r - 4t d’ESO

Dijous
17.15 a 18.15h

50€/trimestre

Xevi Vilaregut

1r - 4t d’ESO

Divendres
16.00 a 17.30h

60€/mes
Mínim 8 nens/es

Can Tiba-li
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futbol sala
Posa’t les botes i 
diverteix-te jugant a 
futbol sala. Hi ha la 
possibilitat de fer partits 
entre setmana o dissabtes 
matí.

!
En cas de pluja s’utilitzarà 
la sala esportiva de la 
Piscina Municipal Manlleu.

1r - 4t d’ESO

Dilluns i dimecres
16.00 a 17.00h

Alumnes de 
l’Institut Del Ter
30€/trimestre*
Alumnes d’altres 
centres
35-40€/trimestre*

Mínim 8 inscrits.

A determinar

voleibol
Vine a practicar un esport 
d’equip.  Voleibol per a 
tots els nivells.

!
En cas de pluja s’utilitzarà 
la sala esportiva de la 
Piscina Municipal Manlleu.

1r - 4t d’ESO

Dijous
16.00 a 17.00h

Alumnes de 
l’Institut Del Ter
30€/trimestre*
Alumnes d’altres 
centres
35€/trimestre*

Mínim 8 inscrits.

Consell Esportiu 
d’Osona

natació
Una de les activitats 
físiques més completes de 
treball motor. Es treballa 
amb objectius específics 
per nivells.

1r - 4t d’ESO

Dimecres
16.15 a 17.00h

Tot el curs. Alumnes 
de l’Institut Del Ter
78€/curs*
Alumnes d’altres 
centres
93€/curs*

1r i 2n trimestre. 
Alumnes de 
l’Institut Del Ter
59€/curs*
Alumnes d’altres 
centres
69€/curs*

Piscina Municipal
* El preu de les activitats pot variar en funció del número 
de persones inscrites.
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tennis taula
Iniciació a la pràctica 
esportiva del tennis 
taula, aprenentatge del 
maneig de les pales 
i de les tècniques 
bàsiques d’aquest esport. 
Participació a la Lliga 
Comarcal.

1r - 4t d’ESO

Divendres
17.00 a 18.00h

15€/mes*

Monitor de la Salle

idiomes: anglès i 
francès
S’ofereixen diversos 
cursos de diferents nivells. 
Interessats consulteu 
dies, horaris i preus a la 
secretaria del centre.

Anglès: Curs de 
preparació pels exàmens 
oficials del B1 i B2.

robòtica 
educativa
Introducció a la 
tecnologia, l’informàtica 
i la robòtica. Es treballa 
amb la tecnologia Lego 
Mindstroms amb el 
microcomputador NXT, 
la programació Scratch, 
entre altres.

1r - 4t d’ESO

Dimarts
17.00 a 18.30h

25€/mes*

GRS Manlleu
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futbol sala
Iniciació al futbol sala, a 
través de l’entrenament 
esportiu i la pràctica 
esportiva com a forma 
per fer activitat física, 
gaudir i aprendre fent 
esport.

1r - 4t d’ESO

Dimarts o dijous (a 
determinar)
17.00 a 18.00h

15€/mes*

Eva Capa

bàdminton
Iniciació a la pràctica 
d’aquest esport, que 
millora l’equilibri, 
la resistència i la 
coordinació.

1r - 4t d’ESO

Dia a determinar
17.00 a 18.30h

15€/mes*

Eva Capa

gimnàstica 
artística
Iniciació a aquesta 
modalitat gimnàstica que 
estimula la coordinació, 
la flexibilitat, la força... 
a través d’activitats i 
exercicis físics, esportius 
i lúdics.

1r - 4t d’ESO

Dilluns, dimarts 
o dijous (a 
determinar)
17.00 a 18.00h

15€/mes*

Monitor de La Salle
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voleibol
Vine a practicar un esport 
d’equip.  Voleibol per a 
tots els nivells.

!
En cas de pluja s’utilitzarà 
la sala esportiva de la 
Piscina Municipal Manlleu.

1r - 4t d’ESO

A determinar
17.00 a 18.00h

15€/mes*

Josep Guàrdia

* Una vegada iniciada l’activitat, a aquest preu s’hi haurà d’afegir el cost de l’assegurança 
esportiva extraescolar.

street dance i 
hip hop
Aprenem les diferents 
tècniques de danses 
urbanes modernes, amb 
exercicis i tècniques 
acompanyades sempre de 
música.

1r - 4t d’ESO

Dilluns, dimarts 
o dijous (a 
determinar)
17.00 a 18.00h

15€/mes*

Monitor de La Salle
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tastaolletes
Introducció al món de la 
cuina.

! 
Es fa a l’Aula de Cuina del 
Mercat Municipal.

1r - 4t d’ESO

Opció A. Dilluns
17.30 a 19.00h
Opció B. Dimecres
17.30 a 19.00h

40€/trimestre*

Quiràlia

àudiovisual
Introducció al món 
audiovisual.

! 
Es fa a l’INS AntoniPous.

1r - 4t d’ESO

Opció A. Dimarts
16.30 a 18.00h
Opció B. Divendres
16.30 a 18.00h

40€/trimestre*

Quiràlia

street art
Introducció al món de 
l’art de carrer, graffittis i 
altres formes.

! 
Es fa a l’INS del Ter. 

1r - 4t d’ESO

Opció A. Dilluns
16.30 a 18.00h
Opció B. Dimecres
16.30 a 18.00h

40€/trimestre*

Quiràlia

* Aquests tallers només s’ofereixen el primer trimestre del curs 2017-2018
Trobareu els fulls d’inscripció per aquestes activitats a la secretaria de cada centre.
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