PREINSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS per a JOVES (a partir de 12
anys) i FAMILIARS
que viuen o estudien als barris de
St. Narcís, Sta. Eugènia-Can Gibert-
Curs 2018-19
L’AMPA de l'Institut Sta. Eugènia us presenta les diferents activitats extraescolars perquè feu la vostra
preinscripció. 
Marqueu amb una Xl’activitat o les activitats que us interessin
ACTIVITAT

DIA I HORA

PREU

FUTBOL SALA
pavelló Montfalgars

Dimarts
18.00h a 19.00h

60€/any (soci ampa)
70€/any (no soci)

PATINATGE
pavelló Montfalgars

Dimarts
18.00h a 19.00h

70€/any (soci ampa)
80€/any (no soci)

BREAK DANCE
Es una dansa que forma part de la cultura del Hip
Hop, que té els seus orígens en la dècada del 1970.
Elements més bàsics del break dance son:
1- Top Rock: carta de presentació del ballarí; estil,
musicalitat i originalitat
2- Foodwork: tècnica, postura i creativitat
3- Power Moves: força abdominal y de braços, agilitat,
flexibilitat i disciplina
4- Freeze: postures congelades
gimnàs de l'Institut

Dijous
17:00h a 18.00h

90€ any (soci ampa)
110€ any (no soci)

PARKOUR
Es una disciplina que consisteix a desplaçar-se pel
medi urbà o natural, superant els obstacles que es
presenten en el camí (tanques, murs, espais buits...)
de la forma més fluida i eficient possible, i servint-se
únicament del propi cos. Aquesta activitat requereix
Dimarts
una gran preparació física per a realitzar els diferents
17.00h a 18.00h
moviments (salts, passa-tanques, escalada, etc.), però
a més és necessari tenir empenta i decisió, afrontant
les pròpies pors en el moment de l'acció, en el qual cal
tenir una gran concentració
Gimnàs de l’Institut

90€/any (soci ampa)
110 €/any (no soci)

BASQUET
pavelló Montfalgars

Dijous
18.00h a 19.00h

60€/any (soci ampa)
70€/any (no soci)

KARATE
pavelló Montfalgars

Dijous
18.00h a 19.00h

60€/any (soci ampa)
70€/any (no soci)

GRUP de COMBO i VEU
Dimecres
aula de l'Institut (saps tocar algun instrument de corda,
16.00h a 17.00h
vent o percussió, t'agrada cantar?)

90€/any (soci ampa)
110€/any (no soci)

GUITARRA
aula de l'Institut

Dimecres
16.00h a 17.00h a 18:00h

90€/any (soci ampa)
110€/any (no soci)

HIP HOP MUSICAL
aula de l’Institut

Dimecres
17.00h a 18.00h

90€/any (soci ampa)
110€/any (no soci)

INTERPRETACIÓ CINEMATOGRÀFICA
gimnàs de l'Institut
es necessari un mínim de sis alumnes

De dilluns a divendres
17.00h a 18.00h
depenen dels alumnes

90€/any (soci ampa)
110€/any (no soci)

MECANOGRAFIA
per a ALUMNES, PARES, MARES i FAMILIARS
biblioteca de l'Institut

1 hora al dia dins l'horari de
biblioteca (4.00-6.30h)
inscripcions contínues:
biblioteca

5€/curs (soci ampa)
50€/curs (no soci)

marca X

Entregueu aquest full a la bústia de l’AMPA (al costat de consergeria)abans que comenci l'activitat.
Aquestes activitats es realitzaran sempre i quan s’arribi a un nombre d’alumnes suficient per fer l’activitat. La
primera setmana d’octubre les classes són gratuïtes i obertes a tothom per acabar-se de decidir, excepte el taller
d'estudis.
Les activitats extraescolars comencenA PARTIR DEL 1 D'OCTUBREi acaben a finals de maig.
Els tallers d'estudi per 1r i 2n d'ESO comencen a partir del 1 d'OCTUBRE. Els tallers d'estudi per 3r i 4t
comencen a partir delNOVEMBRE. Només per alumnes de l’Institut de Sta. Eugènia.
El dia d'inici de cada activitat extraescolar, aneu directament al lloc on es realitza l'activitat 
o a consergeria (si
es fa en aules de l'Institut) o al Pavelló Montfalgars.
Més tard, us farem arribar la fitxa de d’inscripció a les activitats extraescolars amb les dades bancàries on s’ha de
fer l’ingrés de la quota anual. Es pot fer el pagament a terminis.
Si fas dos activitats esportives al Pavelló Montfalgars teniu un 
descompte i costa 100€/any (socis ampa) i
130€/any (no socis ampa) ambdues activitats.
Per qualsevol aclariment o suggeriment podeu contactar amb nosaltres a través de la bústia de l’AMPA a l’institut
(al
costat
de
consergeria
de
l'institut
Sta.
Eugènia),
per
correu
electrònic
a
ampainstitutsantaeugenia@gmail.com. També trobaràs informació al web de l’institut
●

Des dels serveis socials del Santa Eugènia i St. Narcís es poden sol·licitar 
BEQUES d’algunes activitats
extraescolars per aquelles famílies que ho necessitin per la seva situació econòmica i familiar.

●

Adreceu-vos a l’educadora social de Sta. Eugènia (Centre Cívic Can Ninetes)
.

Anoteu si voleu que s’organitzi una activitat extraescolar de ...........................................

ALUMNE ............................................................................................................................................
DATA NAIXEMENT ........................................................................

EDAT ..............................

CURS ..............................................................
CENTRE ON ESTUDIES .......................................................................................................................
ADREÇA del domicili............................................................................................................................
CODI POSTAL ..............................
TELÈFONS DE CONTACTE ...................................................................................................................
EMAIL (feu la lletra amb majúscules)
……………………………………………………………………………………………………………………….

ANIMA’T, APUNTA’T I JA VEURÀS COM ET DIVERTIRÀS!!!!!

