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         Canet de Mar, 09 de Setembre de 2015 

A l’atenció de tots els socis/es, 

A continuació us informem del calendari d’Activitats Extraescolars per aquest curs 2015 – 2016: 

HORARI D’ACTIVITATS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA COL.LEGI YGLESIAS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

SECUNDÀRIA 
  17.00 -  18.30  

ESCACS DIBUIX 

 
JOCS 

D’ESTRATEGIA 
 

 ZUMBA 

AULA D’ESTUDI AULA D’ESTUDI AULA D’ESTUDI AULA D’ESTUDI AULA D’ESTUDI 

 

Al igual que l’any passat, l’horari de les Activitats Extraescolars d’aquest curs serà de 17.00 a 18.30 hrs, és a dir que 

tindran una duració de 1.30 hrs. El termini màxim per presentar les inscripcions es el 24 de Setembre.  

Des de el 14 al 30 de Setembre el col·legi oferirà un Servei d’Acollida de 17.00 a 18.30 hrs per tots aquells nens i 

nenes que així ho demanin:  30 €/meitat de mes i esporàdics  3,5 €/dia , per inscriure’s si us plau enviïn un mail a: 

secretaria@coleyglesias.com  ó dirigint-se directament a Secretaria. 

PREUS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015 – 2016: 

- 1 Activitat   a la setmana:  25 €/nen. 

- 2 Activitats a la setmana:  38 €/nen. 

- 3 Activitats a la setmana: 50 €/nen. 

- 4 Activitats a la setmana: 58 €/nen. 

- 5 Activitats a la setmana: 63 €/nen. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 2015-2016 

El meu fill/a …………………………………………………………...............................................…, que el present curs 

2015-2016 farà ……………….., assistirà a les següents activitats extraescolars: 

ACTIVITATS/DIES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
ED.SECUNDÀRIA 

 

 
 
 

    

 

 Per Entregar a Secretaria en l’horari d’Atenció al Públic o al mail:  secretaria@coleyglesias.com 

Fima del pare, mare o tutor: 

 

http://www.coleyglesias.com/
mailto:extraescolars@coleyglesias.com
mailto:secretaria@coleyglesias.com
mailto:secretaria@coleyglesias.com
Irene Noguera
Resaltado
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 

Dibuix:  A partir de 3er curs. d’Educació Primària. Es podria afirmar que el dibuix es el llenguatge 

universal perquè sense fer servir les paraules podem transmetre idees que tothom entén. Es 

indispensable estimular en el nen el desenvolupament  d’un llenguatge visual que li permeti  augmentar 

la seva creativitat per tal que la imaginació jugui un paper fonamental des de ben petits. Aquesta 

activitat la durà a a terme l’Auger Canals que ja fa tres anys que imparteix la matèria a Educació 

Secundària. 

Jocs d’Estratègia: entrenar la teva ment amb Jocs d’Estratègia. Els Jocs d’Estratègia son aquells jocs on 

el factor de la Intel·ligència, les habilitats tècniques , la planificació i es desplegament poden fer 

predominar o impulsar al jugador fins la victòria al joc. Els jugadors poden representar el paper d’un 

empresari, cap d’Estat , un General o qualsevol altre personatge on tindran que desenvolupar una sèrie 

d’estratègies gestionant els recursos dels que disposa per guanyar la batalla, aconseguir punts o diners, 

una determinada posició per aconseguir l’objectiu final. Aquesta activitat funcionarà a partir de 4 

persones. 

Escacs: els escacs milloren la resolució eficient de problemes, l’èxit al joc depèn de l’habilitat de 

l’alumne per avaluar els problemes que succeeixen a mida que la partida es va desenvolupant, tot 

prenent en consideració la seva estratègia i la del seu oponent i basant-se en una barreja d’experiència i 

coneixements adquirits prèviament. Els alumnes aprendran a fer decisions estratègiques, curiosament 

considerades, sota pressió. Han de resistir aquesta pressió i fer una decisió lògica per assolir la victòria. 

El mateix procés és necessari per afrontar amb èxit els exàmens. Aquesta activitat funcionarà amb un 

mínim de 4 persones. 

Zumba: es una barreja de ritmes llatins, salsa, merengue, flamenc o bachata i exercicis aeròbics, es 

tracta d’una disciplina fitness basada en exercicis aeròbics. Els beneficis del Zumba per el nostre 

organisme son nombrosos: millora de la condició física i la crema de calories entre d’altres. També 

millora la nostra coordinació de moviments ja que per practicar-la hem de aprendre diverses 

coreografies. Sense oblidar que quan es pràctica Zumba tal i com es produeix a la majoria d’exercicis 

físics, però amb la Zumba més divertit, alliberem endorfines que son hormones clau a l’hora de 

potenciar de la felicitat, reduir l’estrès i millorar la nostra autoestima.  Aquesta activitat funcionarà amb 

un mínim de 4 nens/nenes. 

Aula d’Estudi: La necessitat d’aquest recolzament deriva principalment a poder modificar els hàbits 

d’estudi i d’incorporar nous mètodes i eines d’aprenentatge d’acord amb l’edat i el nivell de dificultat 

del curs.  El monitor ó monitora atendrà qualsevol matèria i vetllarà per assumir objectius pedagògics 

relatius a actituds en hora d’estudi. Una vegada finalitzat els deures (en el cas que l’alumne en tingui), es 

farà reforç  i/o repàs de les matèries a reforçar o de possibles exàmens.  Aquesta activitat funcionarà 

amb un mínim de 4 nens/es. 
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NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COL.LEGI YGLESIAS 2015 – 2016 

 Per formalitzar la inscripció cal entregar a secretaria el full d’Inscripció degudament complimentat. 

 Totes les activitats extraescolars  començaran  el primer dia lectiu del mes d’Octubre que es 

correspongui amb l’activitat i finalitzaran l’últim dia lectiu del mes de Juny. 

 Qualsevol canvi en l’ús de l’activitat per part de l’usuari s’ha de notificar directament al mail:  

secretaria@coleyglesias.com o directament a Secretaria en horari d’Atenció al Públic. 

 La baixa de qualsevol activitat s’haurà de notificar amb 15 dies d’antelació. 

 El cobrament del rebut es farà efectiu entre el dia 01 i 05 de cada mes a través de domiciliació 

bancaria. 

 Qualsevol rebut tornat s’haurà de fer efectiu dintre dels  10 dies posteriors a la notificació pertinent i 

s’afegirà l’import de les despeses de devolució. En cas de no fer-ho així el nen/nena serà 

automàticament donat de baixa del servei. 

 Les baixes o les altes a mig mes no impliquen una rebaixa en el rebut mensual, aquest es cobrarà 

sempre íntegrament. 

 Es podrà berenar durant els 10 primers minuts de l’activitat. Preguem posin als nens berenars 

lleugers sobretot si han de fer activitats físiques. 

 Totes les activitats que s’ofereixen poden patir canvis en funció de la valoració de viabilitat que pugui 

fer el responsable de Activitats Extraescolars. 

 Totes les activitats extraescolars tenen limitació de plaça. 

 La durada de les Activitats Extraescolars es de 1.30 hrs (de 17.00 a 18.30 hrs). 

 L’activitat Extraescolar de Hoquei que es de dos dies: dimarts i dijous, el preu total de l’activitat es 

per els dos dies, en el cas de que un nen/nena només vingui un dia el preu serà el mateix. 

 Per aquest curs us donem l'opció de crear-vos l'activitat que ens demaneu. SI son un grup de pares i 

mares o de un mínim de 6 nens o nenes, i teniu la idea d'alguna activitat que no oferim, us podeu 

posar en contacte amb nosaltres i ens encarregarem de muntar-la i d'incorporar un monitor, dintre 

de l’horari de les Activitats Extraescolars del col·legi i sempre i quant tinguem les instal·lacions 

adequades i espai per dur a terme l’Activitat proposada. 

 Qualsevol dubte, pregunta o consulta derivada d’una Activitat Extraescolar, si us plau envieu un mail 

a: extraescolars@coleyglesias.com i us contestarem lo abans possible. 

Salutacions, 

 

 

La Junta Rectora 
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