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PRESENTACIÓ
Benvolgudes famílies,
Us presentem el dossier d’activitats extraescolars per al
proper curs 2019-2020 per tal que pugueu tenir la informació
detallada de les activitats que es faran a l’Institut Montserrat.
En les properes pàgines trobareu la informació general que
afecta la totalitat de les activitats
(horaris, preus, número alumnes, aules on es desenvoluparan…),
així com la informació detallada de cadascuna de les activitats.
Recomanem que en feu una lectura acurada per tal de poder
escollir aquelles que més s’adeqüin a les necessitats i interessos
dels vostres fills i filles.
Tanmateix, la Comissió d’extraescolars sempre resta oberta a
introduir noves activitats sempre que es presenti una proposta
detallada.
Qualsevol dubte l’heu d’adreçar a:
inscripcions@ampamontserrat.cat
Com sempre, aprofitem per comentar-vos que la tasca per oferir
tot el ventall d’activitats que trobareu detallades en les properes
pàgines és molt gran, de manera que us agraïm molt
qualsevol comentari o sensació que tingueu sobre les diferents
activitats, així com propostes i suggeriments, ja que som les
famílies les que gestionem exclusivament les activitats
extraescolars. Aprofitem també per animar-vos a entrar durant
aquest proper curs en alguna de les comissions de l'AFA i a
participar-hi de manera esporàdica o assíduament.
Comissió d’Activitats Extraescolars

NORMATIVA
INSCRIPCIONS:
A través del formulari que trobareu penjat al web de l’Institut
Montserrat a l’apartat de l’AFA extraescolars a partir del 17 de
juny de 2019.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles la
inscripció es farà seguint l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Es valorarà la possibilitat d’obrir un nou grup.
La inscripció a les activitats suposa un compromís d’assistència a
les sessions setmanals programades així com el compromís de
permanència trimestral.
En cas contrari, resulta dificultós seguir el ritme d’aprenentatge i
d’assoliment dels objectius previstos per al grup i pot resultar
perjudicial per a la resta d’alumnes que fan l’activitat.
El preu que consta en cadascuna de les activitats correspon al
cost anual de l’activitat dividit entre 9 mesos. El fet de no assistir
a alguna de les sessions setmanals no comporta cap descompte
en el cost de l’activitat. Durant el curs, les altes són factibles
només si la ràtio d’alumnes per grup ho permet i si el nivell de
l’alumne s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat ja començada.
Les baixes són efectives a partir de l'últim dia de cada un dels
períodes següents i s’han de notificar dues setmanes abans que
acabi el trimestre:
 1r període: d’octubre a desembre
 2n període: de gener a març
 3r període: d’abril a juny
Per tant, en el cas que un alumne es vulgui donar de baixa enmig
d’un període (després de comunicar-ho a l'AFA) s’haurà d’abonar
el que quedi pendent del període.
Aquesta norma no s’aplica en aquells casos en què la baixa vagi
acompanyada d’una prescripció o informe mèdic.

ENQUESTES
Entre els mesos de febrer i març es passarà a totes les famílies
del centre una enquesta telemàtica per tal de conèixer el grau de
satisfacció de les activitats així com possibles millores, canvis,
propostes...
És molt important contestar les enquestes, és una eina a l’abast
de tothom que a la comissió d’extraescolars ens és molt útil per
valorar i millorar el servei.

ÍNDEX D’ACTIVITATS






IDIOMES: ANGLÈS / FRANCÈS
ROBÒTICA
TEATRE
DISSENY 3D
CINEMA

IMPORTANT !!
Qualsevol dubte cal adreçar-lo a l’AFA,
MAI directament als proveïdors de les
activitats.

PREUS
HORES/SETMANA

PREU

TEATRE

2 HORES

90€/TRIMESTRAL

TEATRE

1’5 HORES

75€/TRIMESTRAL

ROBÒTICA

1 HORA

50€/MENSUAL

IDIOMES (70H)¹

2 HORES

65€/MENSUAL

IDIOMES (100H)²

3 HORES

85€/MENSUAL

CINEMA

1’5 HORES

49€/MENSUAL

DISSENY 3D

1’5 HORES

49€/MENSUAL

¹ Curs de 70 hores anuals
² Curs de 100 hores anuals

IDIOMES
 Oferim anglès i francès (tots els nivells)
 Professors nadius altament qualificats
 Avaluacions trimestrals
 Possibilitat de presentar-se a Exàmens Oficials.
Aquesta activitat es divideix en dues modalitats a escollir:
 CURS DE 70 hores/any : 2 hores un dia per setmana
 CURS DE 100 hores/any: 1’5 hores dos dies per setmana
Els cursos segueixen els nivells i objectius que proposa el MECR (Marc
Europeu Comú de Referència per a les llengües)
 Consulteu al web les dates per apuntar-se a les proves de nivell.
PROVEÏDOR: UAB IDIOMES
INICI: OCTUBRE 2019
HORARIS: Veure els horaris al web (Pendents de confirmació)
ALUMNES PER GRUP: Mínim 8 màxim 12

ROBÒTICA









Apunta’t a l’extraescolar més divertida i innovadora!
Construeix i programa els teus propis robots
Crea i publica les teves pròpies apps
Opció a participar a FIRST® LEGO® League
Treball per projectes i interessos en equip
Facilitador certificat per LEGO® Education Academy
Ús de la metodologia LEGO® Education
Aprenentatge STEM

PROVEÏDOR: ROBÒTIX LEGO EDUCATION
INICI: OCTUBRE 2019
HORARIS: Veure els horaris al web (Pendents de confirmació)
(Aula tecnologia)
ALUMNES PER GRUP: Mínim 6 màxim 12

TEATRE
L’extraescolar dramàtic és molt més que una obra de teatre a
final de curs! És un procés d’educació en valors, empatia, treball
en equip i emocional.
L’activitat conté dos blocs de treball:
1. Iniciació al teatre a través de jocs i exercicis
2. Preparació, muntatge i representació d’una obra de teatre
Opció de presentar-se a les Jornades Joves de Creació Artística
que organitza l'Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
amb la col·laboració del Teatre Lliure.

PROVEÏDOR: GEMMA MARTÍNEZ (Actriu i pedagoga)
INICI: OCTUBRE 2019
HORARIS: Veure els horaris al web (Sala d’actes)
ALUMNES PER GRUP: Màxim 15

DISSENY 3D
Aprèn a fer servir Sketchup (programa de modelatge en 3D)
perquè puguis representar de forma fidel i divertida, tot allò que
puguis imaginar, des de l’objecte més petit i simple a la ciutat
més gran i complexe!
Coneix el programa amb el que es desenvolupen els espais dels
vídeojocs, els objectes més quotidians o els gratacels més alts,
no hi ha límit!!!

PROVEÏDOR: Sergi Sauró (Dissenyador arquitecte d’interiors i mobiliari)
INICI: OCTUBRE 2019
HORARIS: Dijous de 15’30h a 17h (1r i 2n ESO)
Dimecres de 15’30h a 17h (a partir de 3r ESO )
(Aula d’Informàtica)
ALUMNES PER GRUP: Mínim 6 màxim 12

CINEMA
• Desenvolupar el potencial perceptiu, imaginatiu, col·laboratiu i
expressiu en el procés de creació.
• Aprendre de forma pràctica i lúdica.
• Fomentar l’autonomia i la iniciativa personal.
• Incentivar el treball en grup, el diàleg i el respecte per tots els companys
de l’aula.
• Trencar el llaç màgic entre imatge-realitat i desenvolupar l’esperit crític
dels joves com a creadors i consumidors d’imatges.
• Comprendre el procés a seguir d’un projecte artístic i valorar l’esforç
continuat per assolir el resultat acordat.

PROVEÏDOR: DIGITAL FILMS
INICI: OCTUBRE 2019
HORARIS: Dijous de 15’30h a 17h (Aula d’audiovisuals)
ALUMNES PER GRUP: Mínim 6 màxim 12

