Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INSTITUT EL PALAU

ENGLISH
LANGUAGE

ACTIVITAT DE REFORÇ

INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES,
TECNOLOGIA, LLENGÜES...

DESTINADA a l’alumnat amb dificultats per assolir els objectius
d’aprenentatge i/o que vulguin consolidar els continguts que
es van assolint al llarg del curs.
CONTINGUTS: Coordinats amb els continguts que es treballen
a l’aula i els continguts bàsics del currículum.
METODOLOGIA: Realització de fitxes i activitats pràctiques a
partir de les explicacions efectuades pel professor/a de
reforç.
OBSERVACIONS: Grups reduïts, alumnat distribuït segons
nivell d’aprenentatge.

ENGLISH
LANGUAGE

ACTIVITAT D’IDIOMES

INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT

ANGLÈS D’AMPLIACIÓ

DESTINADA a l’alumnat que vulgui aprofundir en els seus
coneixements curriculars d’anglès.
OBJECTIUS:
Ampliar i practicar el llenguatge quotidià: vocabulari, verbs, ...,
mitjançant exercicis, jocs i audicions.
Reforçar els coneixements previs en aquesta llengua i mostrar interès
per aprendre-la i parlar-la.
CONTINGUTS:
Coordinats amb els continguts que desplega el projecte curricular
educatiu vigent.
METODOLOGIA:
Combinació d’activitats destinades a l’assoliment dels continguts
anteriors, prescriptius, potenciant la pràctica oral.
DESTINADA a l’alumnat amb interès per conèixer una altra llengua
estrangera, molt presencial en l’àmbit de la UE.
OBJECTIUS:
Introduir el vocabulari bàsic: lèxic, verbs, ...
Participar en la realització d’un intercanvi amb Alemanya, fet que
dóna un atractiu especial a aquesta activitat extraescolar.
Experimentar la satisfacció d’aprendre una altra llengua estrangera.
CONTINGUTS:
Bàsics inicials, per donar prioritat a la llengua oral.
METODOLOGIA:
Conversa i realització de missatges de comunicació bàsica, amb
suport textual.
DESTINADA a l’alumnat amb interès per conèixer una altra llengua
també molt presencial en l’àmbit de la UE.
OBJECTIUS:
Iniciar la conversa en aquesta llengua.
Practicar el francès fins on sigui possible en temes actuals...
Participar en la realització d’un intercanvi amb Landernau, fet que
dóna un atractiu especial a aquesta activitat extraescolar.
CONTINGUTS:
Comprensió i expressió oral.
El text conversacional.
METODOLOGIA:
Conversa i realització de missatges de comunicació bàsica, amb

ALEMANY D’ INICIACIÓ

FRANCÈS D’ INICIACIÓ I
AMPLIACIÓ

suport textual

ACTIVITAT
ANGLÈS PER A ADULTS

Foradu
lts

PER A FAMÍLIES

PER A FAMÍLIES

INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT
DESTINADA a les famílies dels nostres alumnes, que vulguin tenir
coneixements bàsics d’anglès.
OBJECTIUS:
Conèixer i practicar el: vocabulari bàsic: lèxic verbs, ...
Mostrar interès per aprendre i parlar aquesta llengua estrangera.
CONTINGUTS:
Comprensió i expressió oral, comprensió lectora, expressió escrita,
METODOLOGIA:
Es fomentarà la pràctica oral en conversa amb exercicis de suport i
jocs, així com audicions adients al nivell de treball.
DESTINADA a les mares i pares dels nostres alumnes, que vulguin tenir
una estona de distracció i fer una mica d’esport.
OBJECTIUS:
Practicar esport.
Gaudir amb el llenguatge corporal
CONTINGUTS:
Moviments amb coreografies, intensos i expressius, especialment
braços i tronc.
DESTINADA a les mares i pares dels nostres alumnes, que vulguin tenir
una estona de distracció i fer una mica d’esport.
OBJECTIUS:
Practicar esport.
Gaudir amb el llenguatge corporal
CONTINGUTS:
Moviments per enfortir la musculatura, especialment braços, tronc i
glutis.

ACTIVITAT ESPORTIVES INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT
ZUMBA

FUTBOL

TAEKWON-DO

OBJECTIUS:
Aprendre la tècnica pertinent al nivell i a l’edat dels
participants.
Desenvolupar una actitud crítica cap a l’ús incontrolat de la
tècnica apresa.
Gaudir amb el llenguatge corporal
CONTINGUTS:
Moviments amb coreografies, intensos i expressius,
especialment braços i tronc.
OBSERVACIONS:
Al llarg del curs es faran actuacions a les jornades culturals
del centre i a les jornades esportives organitzades pel
Consell Esportiu del Baix Llobregat.
OBJECTIUS:
Millorar i relacionar-se amb els altres companys d’equip.
Millorar la tècnica individual i la condició física.
Guanyar fent un bon futbol.
CONTINGUTS:
Estratègies, contraatac, (des)marcatge, xut, passada,
recepció/conducció pilota.
OBSERVACIONS:
Els grups poden ser mixtos, Noia apuntat!!
Es participarà a la lliga de futbol organitzada pel Consell
Esportiu del Baix Llobregat
OBJECTIUS:
Practicar l’Art Marcial Coreana que s’ensenya a través dels
Principis de respecte, integritat, constància, autocontrol...
CONTINGUTS:
S’hi treballen totes les qualitats físiques bàsiques (velocitat,
força, resistència, equilibri, control postural...) i hi intervé tot
el cos.
OBSERVACIONS:
Activitat destinada a tots els alumnes a partir de 1r de l’ESO.
Beneficia en molts aspectes de l’educació de nens i
adolescents, tant en l’àmbit personal com social, i tant a
nivell físic com psicològic.

ACTIVITAT D’EXPRESSIÓ
CORAL

TEATRE

INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT
OBJECTIUS:
Cantar fent servir correctament la veu.
Reconèixer el paper de la pràctica musical en la formació
personal i social.
Augmentar el gust per la música i el llenguatge musical.
CONTINGUTS:
Lectura, ritme, oïda, escolta, atenció concentració i memòria i
control de la tècnica vocal.
L’escenari on es fan les audicions. Transmissió de sentiments i
emocions cap als altres.
OBSERVACIONS:
És probable que, en moments puntuals, el grup realitzi alguna
audició, assajos, etc. A l’Institut o en altres centres docents,
casals, ...
OBJECTIUS:
Proporcionar una aproximació a la formació artística i a les arts
escèniques.
Fomentar un esperit desinhibidor en aquelles persones que la
timidesa i el recel les priven de manifestar sentiments, emocions,
parlar en públic...
CONTINGUTS:
Representació de textos de diversa tipologia.
Les arts escèniques i els mètodes i tècniques d’interpretació
teatral.
OBSERVACIONS:
És probable que, en moments puntuals, el grup realitzi alguna
representació, assajos, etc., a l’Institut o en altres centres
docents, casals...

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

INSTITUT EL PALAU

FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020

NOM DE L’ALUMNE/A: ___________________________________ NIVELL: _________
EL PARE/MARE/TUTOR/TUTORA______________________________________________
Nº DE TELÈFON: ______________ EMAIL: _____________________________________

autoritza l’alumne/a esmentat perquè realitzi l’activitat extraescolar que marca a la casella
corresponent (darrere del full), en l’horari i dies respectius, en el benentès que ha de
respectar la normativa del centre que regeix per a aquest tipus d’activitats (NOFC).
El pagament s’ha de fer efectiu durant els primers dies de cada mes mitjançant:

Pagament en efectiu.
Domiciliació bancària, per la qual cosa us agrairem que ompliu la graella següent:

Banc:
Titular:
DNI del titular (feu-hi constar la lletra):
Codi IBAN del compte del client (ES 22 dígits)
E S
En cas que l’alumne es vulgui donar de baixar ho haurà de comunicar per
escrit abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas de no ser
comunicada no es retornarà l’import.
Si es produeixen devolucions de rebuts, aquests seran recarregats amb 4,5€
per les despeses bancàries generades.
La signatura d’aquest full d’inscripció, suposa l’acceptació de les normes de regulació de
les activitats extraescolars, tal com s’acaba d’exposar.
Sant Andreu de la Barca, a ___ d’ _______________ de 20__

Signatura:

HORARIS (ORIENTATIUS)
Activitat

Nivell

Reforç

ESO G1
General

ESO G2
ESO G4

Ampliació

BATXILLERAT

Expressió

Dilluns i dimecres de
16:00 a 17:00
Dilluns i dimecres de
17:00 a 18:00
Dimarts i dijous de
17:00 a 18:00
Dilluns i dimecres de
18:00 a 19:00

30€ / mes
30€ / mes
30€ / mes
30€ / mes

ESO

Dimarts i dijous de
16:00 a 17:00

30€ / mes

Alemany

NIVELL INICIAL

Dijous de 17:00 a 18:30

30€ / mes

ESO INICIAL

Dimarts i Dijous de
18:00 a 19:00

30€ / mes

ESO I
BATXILLERAT

Dimecres de 18:00 a
20:00

30€ / mes

Dimarts i dijous de
17:00 a 18:30
Dimarts i dijous de
18:30 de 20:00
Dilluns i divendres de
16:00 a 17:00
Dilluns i divendres de
16:00 a 17:00

45 € / mes

Francès

ESO

ESO1 I ESO2
Futbol
ESO3 I ESO4
Coral
Teatre

Família

Preu

Anglès
d’ampliació

Taekwon-do

Adult

Horari

ESO I
BATXILLERAT
ESO I
BATXILLERAT

Tonopilates

ADULTS

Zumba

FAMILIES

Zumba

FAMILIES

Anglès

ADULTS

45 € / mes
25€ / mes
(20€ anuals
d’assegurança)

Dimecres de 17:00 a
18:00

35€ / trimestral

Dilluns de 17:00 a 18:00

35€ / trimestral

Dilluns i/o dijous de
19:00 a 20:00
Dimarts de 20:10 a
21:00
Divendres de 18:15 a
19:15

35€ / trimestral

Dimarts de 18:00 a
20:00

30€ / mes

35€ / trimestral
35€ / trimestral

Els horaris es poden veure modificats al Setembre en funció de l’alumnat inscrit
(Si està interessat en qualsevol de les extraescolars i l’horari no li va bé, ens ho pot comunicar per tenir-ho
en compte en la creació de nous grups).
Els grups seran d’un mínim de 8 - 10 alumnes.
En cas de tenir qualsevol
prefectura.ies.palau@gmail.com.

dubte

envers

a

les

activitats

extraescolars

contacti

amb

CLÀUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES I IMATGE

Registre de dades: De conformitat amb lo establer en el Reglament Europeu 2016/679 de 27
d’abril de 2016 de protecció de dades i altres disposicions de legal aplicació, se li informa que les dades
de caràcter personal proporcionats seran inclosos en un fitxer titularitat AEE INS EL PALAU, amb CIF
G64804917 i domicili fiscal situat a c/ Empordà 7-13, sent tractats amb el fi de prestar-li el servei
contractat, així com aquelles finalitats que siguin expressament autoritzades a continuació
(comunicació per e-mail, comunicació telefònica, comunicació per Whatsapp, comunicació per sms,
comunicació comercial):

Desitjo rebre informació relacionada amb les activitats extraescolars i actes puntuals.
Autoritzo a pertànyer al grup de Whatsapp referent a l’activitat extraescolars inscrit.
Autoritzo la captació i utilització de les imatges fotogràfiques i audiovisuals en les que aparegui
amb motiu de la presentació del servei amb la finalitat de publicitar-les en la pàgina web del
Institut el Palau i les xarxes socials d’aquest amb fins docents i/o bibliogràfics.
Les meves dades es conservaran mentre no es sol·liciti el cessament de l’activitat, no cedint els mateixos a
tercers, llevat en aquells casos en el que existeixi una obligació legal.
Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets POLIARSO (portabilitat, oposició, limitació, informació, accés,
rectificació, suspensió i oposició a ser objecte de decisions individuals automatitzades) recollides en els art. 15 a
22 de la referida normativa davant del responsable del fitxer, havent-ho de notificar per escrit a aquest,
acreditant la seva identitat, bé al domicili anteriorment anomenat o bé a la següent adreça de correu electrònic:
prefectura.ies.palau@gmail.com. Així mateix, se li informa del seu dret a reclamar davant l’Autoritat de Control
(Agencia Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es).

En/Na _____________________________________________________ (pare, mare o tutor/a)
amb DNI/NIE/Passaport ____________________, autoritzo a AEE INS EL PALAU a utilitzar la
informació del meu fill/a _________________________________________ segons els criteris
marcats anteriorment, per a que així consti,

(Signatura)

Sant Andreu de la Barca, _____ de _______________ de 20___

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut El Palau
Carrer Empordà, 7-13
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 6531659
Fax 93 6533705
ieselpalau@xtec.cat

Comunicat de baixa de l’activitat.
Benvolgut director,

En/na, ______________________________________________ pare/mare/tutor/a

amb

DNI ________________ de l’alumne/a _______________________________________
del grup _________, vull manifestar el meu desig de renúncia a l’activitat extraescolar
____________________ a partir del proper mes de ________________.

El motiu de la renúncia és:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Moltes gràcies,
(Signatura)

Sant Andreu de la Barca, ______ de ________________ de 20__
La renúncia s’ha de lliurar abans del dia 25 del mes anterior al que es vulgui fer
efectiva. (En cas de comunicar-la durant el mes no es retornaran els diners i si fos
retornat pel banc, a de fer el pagament en efectiu de les despeses
bancàries generades de 4,5€)

