
 

Extraescolars curs 2019/2020 
 
Repàs general    1h i mitja setmanal: 29 ¤ 

 
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. 
 
 
 

 
  
Teatre                       2h setmanals: 30¤ 

 
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. 
 

 

Anglès nivell 1 (1r a 2n d’ESO) i nivell 2 (4t d’ESO i batx.) - 1h i mitja setmanal: 29 ¤ 

                                                                                                                                                                                   

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          1h i mitja setmanal  

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               1h i mitja setmanal :   24 ¤ (Sense competició) 29 ¤ (Competició) 

    3 hores setmanals:    30 ¤ (Sense competició) 35 ¤ (Competició)                                                            

 

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, a la primera mensualitat es carregarà el 

cost de 15¤ pel carnet de la federació. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
 

Classes 
setmanals 

Volei (Sense 
competició) 

Volei 
(Competició) 

Llengües i 
repassem 

1 hora i mitja 24 €/mensuals 29 €/mensuals 29 €/mensuals 

2 hores ------- ------- 34 €/mensuals 

3 hores 30 €/mensuals 35 €/mensuals ------- 

 
 

EN CAS DE NO SER SOCI S’INCREMENTARÀ EL REBUT CADA MES 10 € PER ACTIVITAT.   

 
• La quota per ser soci de l’AMPA és de 26¤ per família i curs. 

 
• 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 
mes).  

 
• 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 20 euros per a socis (25 euros pels no socis) 

  Al llarg del curs s’imparteixen xerrades sobre temes que preocupen als pares amb fills en edat 

preadolescent i adolescent. 

 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. 

 


