
                          

______________________________________________________________________ 

L’AMPA de l’INS JOAN MERCADER organitza diverses ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS. Són les següents: 

 

TEATRE : la professora ensenya diferents tècniques del món escènic i es prepara 

la representació d’una obra de teatre, que es representa a l’Ateneu Igualadí, a 

final de curs, en dues funcions: una al matí, per a la resta de l’Institut, i una altra a 

la tarda, oberta a tothom.  

 
Horari: divendres de 16 a 18h 

Lloc: a l’Institut      

Preu: 80€ per quadrimestre 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

HIP-HOP & DANCE: si t’atreu la dansa urbana, posa’t en forma al ritme de la 

música i el hip-hop! 

 
Horari: dimecres de 16 a 17.15h  

Lloc: a l’Institut 

Preu: 63€ per quadrimestre  

 

_____________________________________________________________________________________ 

BATUCADA: vine i practica els ritmes que més t’agraden! 

 
Horari: per confirmar  

Lloc: a l’Institut 

Preu: 70€ per quadrimestre  

 

  



 

ESPORTS D’EQUIP: 

BÀSQUET (Femení) 

 

Participació al campionat dels Jocs Escolars. 

Categories: (1r-2n ESO), Cadet (3r-4t ESO i Juvenil (1r-2n BATX.) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

FUTBOL SALA (Masculí)  

 

Participació al  Campionat Comarcal de Futbol Sala. 

Categories: Infantil (1r-2n ESO), Cadet (3r-4t ESO i Juvenil (1r-2n BATX.)  

 

Horari (bàsquet i futbol): dimarts i dijous de 16.30 a 17.45h 

Lloc: a les pistes de l’Institut 

Preu: 63€ per quadrimestre (un dia/setm.) // 80€ per quadrimestre (2 dies/setm.)  

 

NOTA: si hi ha un grup de noies  interessades a fer un equip de futbol sala o de 

nois que vulgueu jugar a bàsquet, podeu comentar-ho amb el coordinador 

d’esports i muntar un equip. 

_____________________________________________________________________________________ 

ALTRES ACTIVITATS: 

✓ Sortida a veure un partit del Barça (Copa del Rei) abans de Nadal. 

 

 

 

 



 Esquiada a la Masella a mitjan febrer , coincidint amb dia de lliure disposició . 

 

 Sortida a Port Aventura a �nal de curs . 

 

IMPORTANT:  

Quant a l es activitats esport ives d’equip (futbol i bàsquet)  hi ha la possibilitat 
d’apuntar -se només un dels dos dies , si convé.  

Per a poder realitzar les activitats, caldrà un nombre mínim d’alumnes inscrits .  

ENTRADA A LES ACTIVITATS : Gimnàs de l’Institut, porta Parc del Xipreret.  

DURADA : aquestes dues a ctivitats es duran a terme des de  la setmana del 1 4 
de Setembre  �ns  a �nal de maig.  

QUOTA : es pagaran en dos cops, al febrer  i a l’octubre .  

INSCRIPCIONS : caldrà lliurar el full emplenat  al monitor /a o professor /a de 
l’activitat. El model d’inscripció el podeu trobar a  consergeria  o en aquest enllaç :  

PROVA -HO! : si no estàs decidit/da sobre a quina activitat extraescolar t’agradaria 
apuntar -te, vine a provar -ho. És GRATUÏT ! 

IMPRESCINDIBLE : per a què l’alumnat pugui inscriure’s a qualsevol de les 
activitats extraescolars, cal haver pagat la quota de soci (25€ per  família) . 

A continuació, podreu veure fotos d’algunes de les activitats:  

https://docs.google.com/document/d/1fNqlCV6ENvM2CSAmUfp4UrRbQCcx9SJuZbp-C_ebKNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1fNqlCV6ENvM2CSAmUfp4UrRbQCcx9SJuZbp-C_ebKNE/edit
monica
Texto escrito a máquina

monica
Texto escrito a máquina
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monica
Texto escrito a máquina
https://docs.google.com/document/d/1F-0Vn1L-7WwbkVMoaYs-iBs2BupYCnO7rpJnMkM8oyU/edit?usp=sharing



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 




