COL·.·LABORA:

OBJECTIUS
• Generar una oferta educativa de qualitat en temps de lleure
adaptada a la necessitat dels alumnes i les famílies.
• Desenvolupar el projecte educatiu de l’escola a partir de l’educació
en el lleure.
• Fomentar la pràctica d’activitats culturals mostrant altres maneres
de gaudir del temps de lleure.
• Assegurar l’atenció dels joves durant i després de l’horari curricular.

MATRICULACIÓ
El sistema d’inscripció per a tothom
(alumnes, pares i mares) serà el
següent:
1.

Inscripció ON-LINE: http://
nostrasenyora.escolapia.cat

2.

En cas de no poder accedir a
la pàgina web de l’escola per
fer la inscripció online, podeu
adreçar-vos a la recepció
de l’escola o al coordinador
d’activitats extraescolars
luis.dossantos@nostrasenyora.
epiaedu.cat i us facilitarà la/les
butlleta/es que necessiteu.

Abans del 27 de setembre es faran
públics, al vestíbul i a la web de
l’escola, els llistats d’activitats del
curs 2019-2020, tot confirmant si
les activitats han patit algun canvi o
modificació respecte horari i dia.

PAGAMENT
Els pagaments es realitzaran per rebuts
trimestrals al mateix compte bancari on es
factura a l’escola. Per aquells alumnes que
són de fora de l’escola, també es facturarà
un rebut al número de compte que facilitin
en el moment de formalitzar la inscripció.
En concepte de despeses en la tramitació
d’altes i gestió en el procés d’inscripció,
s’aplicarà una tarifa de 20€ de matriculació
per alumne, no per activitat.
Aquesta tarifa es paga en el moment de fer
la inscripció online.
A partir del mes de febrer no es podrà
donar de baixa cap alumne de qualsevol de
les activitats extraescolars.
Les quotes son trimestrals i els mesos de
facturació són: octubre 2019 – desembre
2019 - febrer 2020

DADES D’INTERÈS
Inici: Totes les activitats començaran la primera setmana d’octubre.
Final: Finalització de totes les activitats, última setmana de maig.
Per tal que una activitat es pugui dur a terme cal un mínim de 6 alumnes inscrits.
La setmana del 17 de setembre es faran classes obertes per fer un tast de les
activitats.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
ZUMBA
Dimarts de 17h a 18h.

ESCACS
Dimarts i dijous de 14h a 15h.

Preu trimestral 97€
Les sessions estaran adaptades A
tots els nivells

HIP HOP
Dilluns de 17h a 18h.

Preu trimestral 97€
Tant si hem practicat abans com si
no, aprendrem diferents estratègies
de joc.

Preu trimestral 97€
Les sessions estaran adaptades
a tots els nivells.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
RESTAURACiÓ
Dimecres de 19h. a 20.30 h.

Preu trimestral 45€
Si tens mobles per restaurar i no saps
com fer-ho, nosaltres te n’ensenyem.
(Per a mares, pares i coneguts)

VÍDEOJOCS 2d 3D
Dilluns de 17h a 18.30h.

Preu trimestral 120€
Blocs de continguts tecnològics
relacionats amb el món de la
programació i disseny de vídeojocs
(col·labora: VIOD GAMES STUDIO)

TEATRE
Dimecres de 15h a 16.30h.

ROBÒTICA
Dijous de 17h a 18.30h

Preu trimestral 92€
És una activitat que reuneix un conjunt
de tècniques i dinàmiques que permeten
els nois i noies desenvolupar capacitats
d’expressió, imaginació i comunicació.

Preu trimestral 92€
Està present cada vegada més a la
nostra vida quotidiana i permet als
nois i noies, davant d’un problema,
cercar diversos camins, provar diferents
solucions i comprovar-les a la realitat.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
FOTOGRAFIA
Dimarts de 14h a 15h.

Preu trimestral 92€
Coneixerem les tècniques de la fotografia
moderna, com realitzar bones fotos i
com manipular-les per aconseguir els
millors resultats per a Instagram.

MÚSICA
Dimarts i dijous de 14h a 15h.

Preu trimestral 120€
Descobriment, sensibilització i iniciació
al llenguatge musical. Creació de grups.

PINTURA
Dilluns de 14h a 15h.

Preu trimestral 92€
L’activitat de diferents tècniques
que pretén millorar les capacitats
implicades en el desenvolupament
complet del noi i de la noia, afavorint
la seva creativitat

MÀGIA
Dijous de 17h a 18h.

Preu trimestral 92€
Curs amb una durada d’un curs lectiu
en el qual després que l’alumne
connecti amb la Màgia, se l’anirà
introduint en les diferents classes i
matèries màgiques.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
Edició i muntatGe
Dijous de 17h a 18h.

Preu trimestral 92€
Aprofita al màxim el teu smartphone
i crea la teva pròpia pel.lícula de
vídeo. Aprendran a editar i fer el
muntatge de les seves películ·les.

IP CLUB
Dijous de 17.30h a 19h

És totalment gratuïta
“L’IP Club” és el club de debat en
anglès de l’Escola Pia Nostra Senyora,
lloc on es discuteixen temes molt
diversos relacionats amb les Nacions
Unides. Aquesta és una activitat
extraescolar que permet millorar
l’expressió oral i la capacitat de parlar
en públic. (a partir de 3r ESO)

INICI DE LES ACTIVITATS
OCTUBRE
Dimarts 1

Dimecres 2

Dijous 3

Dilluns 7

• MÚSICA
• VIDEOJOCS
2D-3D
• FOTOGRAFIA
• ESCACS

•
•
•
•

• ROBÒTICA
• MÀGIA
• IP CLUB

• PINTURA
• ZUMBA
• EDICIÓ I
MUNTATGE AV

ANGLÈS
TEATRE
FOTOGRAFIA
RESTAURACIÓ
(mares, pares i
coneguts)

DIES DE PROVA. 17, 18, 19 I 23 DE SETEMBRE

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Coordinació: Luis Dos Santos Estévez
Tf: 93 488 11 66
luis.dossantos@nostrasenyora.epiaedu.cat
Horari: de dilluns a divendres
(hores concertades)

www

http://nostrasenyora.escolapia.cat
www.facebook.com/epianostrasenyora
@epnsdiputacio
@epnsdiputacio

