Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Vil·la Romana

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PROPOSADES CURS 2012-2013

1. ACTIVITATS ESPORTIVES
En col·laboració amb l’Ajuntament de La Garriga us proposem les següents
activitats d’Esport Escolar, que estan obertes a tots els alumnes de d’institut i
que es realitzaran principalment a les pistes del nostre centre i als poliesportius
municipals:

Futbol sala: entrenament els dimecres i els divendres de 16.00 a
17.00 h. A més dels entrenaments, de tant en tant, s’anirà a jugar amb
algun equip d’algun altre institut.
El preu d'aquesta activitat és, per als socis de l'AMPA, de 45€ per tot
l’any, i per als no socis de l'AMPA de 75€ (*), quantitat que s'haurà de
fer efectiva abans del 10 d'octubre al núm. de compte de l'AMPA.

Bàdminton: entrenament els divendres de 16.00 a 17.00 h. El
monitor d'aquesta activitat us ajudarà a millorar la tècnica d’aquest esport.
De tant en tant es participarà en campionats.

Tennis Taula: entrenament els divendres de 16.00 a 17.00 h. El
monitor d'aquesta activitat us ajudarà a millorar la tècnica d’aquest esport.
El preu de cadascuna d’aquestes activitats serà, per als socis de
l'AMPA, de 30€ per tot l’any, i per als no socis de l'AMPA de 60€ (*),
quantitat que s'haurà de fer efectiva abans del 10 d’octubre al núm. de
compte de l'AMPA.
Aquestes activitats esportives necessiten d’un mínim de participants, depenent
del nombre d’alumnes inscrits es podran dur a terme o no.
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2. TALLER DE TEATRE
Com ja és tradició al centre, i amb la col·laboració de l'AMPA, aquest any
l’Institut continuarà amb el grup de teatre format exclusivament per alumnes
del centre. Tots els hem vist actuar i podem dir que ho fan molt bé. A ells els
agrada poder comptar amb nous companys/es per poder continuar fent bones
representacions.
Saps que si ets alumne de 2n, 3r o 4t d'ESO, Batxillerat o Cicles Formatius pots
afegir-te al grup de teatre i treballar sota la direcció de l’Anna Carné. L’horari de
l’activitat serà els dijous de 16.00 a 19.00 h.
Per tal de poder preparar l'obra de teatre que es representa a final del curs al
Patronat cal que els alumnes inscrits es comprometin per la qual cosa
l'assistència serà obligatòria. A més els dos primers dies de l'activitat es durà
a terme un petit càsting. Animeu-vos, us estan esperant!
El preu de l’activitat, per als socis de l'AMPA, serà de 120 € per tot l’any, que
es podrà fer efectiu en un sol pagament abans del 10 d’octubre, o en tres
pagaments de 40€ cadascun, un abans del 10 d’octubre, un altre a principis de
gener i l'últim a principis d'abril, al compte de l'AMPA.
El preu de l’activitat, per als no socis de l'AMPA, serà de 160 € per tot l’any
(*), que es podrà fer efectiu en un sol pagament abans del 10 d’octubre, o en
tres pagaments, un abans del 10 d'octubre de 60€, i dos pagaments de 50€
cadascun, un a principis de gener i l'altre a principis d'abril, al compte de
l'AMPA.

3. CORAL
Com ja sabeu l'Institut, amb la col·laboració de l'AMPA, compta amb una Coral
per als alumnes de 1r a 4t d’ESO. L’horari d'assaig és els dimecres a les 11.00
(hora del pati).
Us podeu inscriure a aquesta activitat gratuïta que coordina la professora de
música de l’Institut (Glòria Sol).

4. GRUP ESCOLA VERDA
L’institut ha endegat aquest curs el que s’anomena Grup d'Escola Verda, es
tracta de formar un grup d’alumnes que pensin, treballin i executin idees i
projectes relacionats amb l'educació per a la sostenibilitat, duent a terme
accions amb la finalitat d'afrontar els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Aquest grup es trobarà els dimecres de 16.00 a 17.00h de la tarda.
Us podeu inscriure a aquesta activitat gratuïta que coordinarà un professor de
l’institut (Gustau Saeta).
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5. AULA D’ESTUDI GUIAT
Voleu millorar el rendiment i els resultats acadèmics dels vostres
fills/filles?
Aquest curs iniciem L’aula d’Estudi Guiat, un projecte conjunt entre l’AMPA i
l’institut. Es tracta d’un espai on els vostres fills/es podran fer els deures,
preparar exàmens, fer els treballs encomanats a classe, aclarir dubtes i reforçar
coneixements o simplement estudiar. Tot plegat en un ambient adequat per
l’estudi i amb el guiatge, acompanyament i suport personalitzat de tutors.
Per tal de garantir la millora dels resultats es realitzarà, conjuntament amb els
tutors/res i les mares i pares, un seguiment individual de l’evolució dels
alumnes.
L’Aula d’Estudi Guiat està adreçada a tots els alumnes de l’ESO, i es durà a
terme cada dia de dilluns a divendres de 16.00 a 17.00 hores.
El preu de l’activitat, i que podeu veure a la següent taula, dependrà de nombre
d’hores que es facin, que pot anar des d’una a cinc hores a la setmana.

Núm. d'hores/setmana

Núm. d'hores/mes

Preu mensual

1

4

16 euros

2

8

28 euros

3

12

39 euros

4

16

48 euros

5

20

55 euros

Els preus poden variar una mica en funció del nombre final d’alumnes inscrits.
Les persones que estiguin interessades a participar en aquesta activitat, cal
que retornin la butlleta de participació, indicant un telèfon de contacte, abans
del dia 10 d’octubre. De moment no cal fer cap pagament, des de l’AMPA ens
posarem en contacte amb tots els interessats per formalitzar la inscripció.
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5. PERIODISME - RÀDIO
Aquest curs continuem amb la col·laboració de l'Institut amb Ràdio Silenci, la
ràdio de la Garriga. El taller es farà els dimecres a la tarda de 16.00 a 17.30
hores.
El preu d'aquesta activitat serà, per als socis de l'AMPA de 80€ per tot l'any,
i per als no socis de l'AMPA de 120€ (*), quantitat que es podrà fer efectiva
en un sol pagament abans del 10 d'octubre, o en dos pagaments de 40€ o 60€
(segons si s'és o no soci de l'AMPA), un abans del 10 d'octubre i l'altre a
principis de gener, al núm. de compte de l'AMPA.

6. ANGLÈS
Aquest any us volem proposar una nova activitat, la d’anglès. Ens hem posat
en contacte amb l’Escola Cambridge de La Garriga i ens ofereixen:
Una activitat adreçada als alumnes de 1r a 4t d’ESO. Es faran 2 hores de
classe a la setmana per nivells. Per 1r i 2n d’ESO les classes seran els
dilluns i els dimecres de 16.00 a 17.00h. Per 3r i 4t d’ESO seran els
dimarts i els dijous de 16.00 a 17.00h. El preu de l’activitat pot variar entre 25
i 45 € mensuals depenent del nombre d’alumnes inscrits (en el primer cas
si s’inscriuen 15 alumnes i en el segon cas si en són només 8).
Volem saber les persones que estarien interessades a participar en aquesta
activitat, per això caldrà retornar la butlleta de participació, indicant un telèfon
de contacte, abans del dia 10 d’octubre. De moment no cal fer cap pagament
doncs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes inscrits, aquesta activitat quedarà
anul·lada. En cas contrari, es comunicarà als inscrits l’import definitiu de
l’activitat i la forma de pagament.

7. INTRODUCCIÓ AL MÓN AUDIOVISUAL
Aquest curs iniciem aquesta nova activitat amb l’empresa Pixel Tallers
Audiovisuals de la Garriga. El taller es farà els dimarts a la tarda de 16.00 a
17.30 hores.
El preu total aproximat d’aquesta activitat (d’octubre a maig) és de 120€ per als
socis de l'AMPA i de 160€ per als no socis de l'AMPA i s’haurà de fer efectiu
en dos pagaments de 60€ o 80 € (segons si s'és o no soci de l'AMPA), un
abans del 10 d'octubre i l'altre a principis de gener, al núm. de compte de
l'AMPA.
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El preu indicat és aproximat i pot variar lleugerament depenent dels nombre
d’alumnes inscrits. Així, si el preu final de l’activitat es veiés modificat ens
posaríem en contacte amb els alumnes inscrits per tal de concretar l’import del
segon pagament.

Recordeu que cal retornar la butlleta als tutors/es, degudament complimentada,
abans del 10 d'octubre, juntament amb el rebut de pagament fet a UNNIM
(abans Caixa de Sabadell), compte de l'AMPA 2107-0890-76-3671211061.

Per als no socis de l'AMPA: Encara sou a temps de fer-vos socis, la quota és de 25
euros i l'ingrés s'haurà de fer abans del 10 d'octubre al compte de l'AMPA.

Si teniu algun dubte poseu-vos en contacte amb la Mar Sánchez, coordinadora
de les activitats.

Trobareu més informació a la nostra pàgina web: www.ampavilaromana També
estem a la vostra disposició per aclarir i resoldre qualsevol dubte a
ampavilaromana@gmail.com i al facebook de l’AMPA .

! Animeu-vos a participar !
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