
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - SECUNDÀRIA 

 

Benvolguts pares i mares, 

L’objectiu de les activitats extraescolar és complementar la formació esportiva, artística, cultural 

i tecnològica dels alumnes. Així com crear en l’alumne, famílies i persones de l’entorn de 

l’escola hàbits saludables i alternatives d’oci de qualitat. 

 

Per la present us volem donar a conèixer la proposta d’activitats extraescolars ofertes en el 

nostre centre escolar per aquest curs que comencem. Hem intentat que aquesta proposta sigui 

el més variada possible. 

 

Les matrícules de les activitats es realitzaran del dilluns 16 al divendres 20 de setembre. Per 

poder-les realitzar, s’haurà de presentar l’autorització, correctament emplenada a la tutora de 

l'alumna o directament a n’Eves. 

 

Les places s'assignaran per ordre d'entrega. La data d’inici de les activitats seran la primera 

setmana   d’octubre.  i finalitzaran l’última setmana del mes de maig. 

 

En cas que alguna activitat no arribi al mínim d’alumnes necessaris (8 alumnes) avisarem a les 

famílies abans de l’1 d’octubre, ja que aquesta activitat es cancel·larà. Si no hi ha cap avís, vol 

dir que l’activitat comença el dia concretat de la primera setmana d’octubre. 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

ACTIVITAT DIES HORARI EDAT PREU OBSERVACIONS 

 
ESTUDI DIRIGIT 
(biblioteca) 

 
De dilluns  
a dijous 

 
De 17.00 a 18.15 
 

 
ESO 

 
Setmana 
4 dies = 40€ 
2 dies = 30€ 
Dia 
1 dia = 5€ 

Espai per realitzar 
els deures i estudis. 
En el cas que no en 
portin es reforçaran 
fent resums, 
esquemes, mapes 
conceptuals... 

 
VOLEI 

 
Dimarts i 
dijous 

 
De 17:00 a 18.30 

 
ESO 

 
40€ 

Esport que combina 
el treball amb equip, 
la destresa, l’agilitat 
físiques i mental. 

 
KARATE  III 
 

 
Dilluns 
dimecres i 
divendres 
 

 
De 19.30 a 20.30 

 
A partir  
de 14  anys 
endavant. 

 
35€ 

Aula del 3r pis de 
l’institut. 

 
FOTOGRAFIA 
DIGITAL 

 
Divendres 

 
De 17.30 a 18.30 
mitja hora teoria 
mitja de pràctica. 
Realitzarem  una 
sortida  fotogràfica 
al mes. 

 
De 5è 
endavant. 

 
25€ per alumne 
 

Treballaran els 
conceptes més 
senzills de la 
fotografia per 
aprendre a fer 
bones fotos. 
ELS ALUMNES 
HAN DE PORTAR 
LA SEVA CAMARA 



 
PILATES 

 
Dimarts i 
dijous 

 
De 17.15 a 18.15 
 

 
Per adults 
(pares, mares, 
amics...). 

 
40 € 

 
Millora la condició 
física , la capacitat 
de control i 
concentració. 

Per a qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos amb contacte amb n’Eves (Mestra d’Educació 

Infantil). 

 

 

---- FITXA MATRÍCULA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS SECUNDÀRIA ---- 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a: ___________________________________________________ 

Curs: _______________________________________________________________________ 

Nom del Pare / Mare / Tutor:  ____________________________________________________ 

DNI del Pare / Mare / Tutor: _________________   Telèfon de contacte: __________________ 

 

Autoritzo al meu/a fill/a a participar de les següents activitats extraescolars:  

(nom activitat, dies i hora) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Eivissa, a _____ de ____________________ de __________ 

Signat 

 

 


