
NOU PERÍODE D’INSCRIPCIONS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-22

INSTITUT POETA MARAGALL

Benvolgudes famílies,

Desitgem que hagueu passat unes bones vacances d’estiu i que tinguem un molt bon curs!

Com ja vam informar a finals del curs passat a la reunió, ara al setembre obrim una nova
convocatòria d’inscripcions, del 13 al 19 de setembre.

Us tornem a enviar la graella d’activitats extraescolars i els enllaços per realitzar les
inscripcions de manera telemàtica.

❗ Les activitats extraescolars començaran la setmana del 4 d’octubre.

RECORDEU

Totes elles es desenvoluparien al nostre centre amb l'excepció del futbol que s’ha de
realitzar a l’Institut Viladomat.

Algunes de les noves activitats requereixen un nombre determinat de persones per tal de
que es puguin tirar endavant  i per tant cal tenir-ho en compte a l´hora d’inscriure-s'hi.

*Tota aquesta informació podrà patir canvis i anul.lacions ja que queda condicionada als
possibles canvis normatius degut a les mesures que es prenguin per la situació de la
pandèmia de la COVID-19. Els responsables de cada activitat facilitaran més informació.

Tot seguit passem a detallar-les per àmbits i amb l’enllaç de les diferents organitzacions per
si voleu més informació.

🏀Activitats esportives (empresa Team)

1. Voleibol: 27€ /mes* (minim 8-9 alumnes)
2. Bàsquet: 27€ /mes* (minim 8-9 alumnes)
3. Futbol sala: 33€ /mes* (mínim 8-9 alumnes)

*activitats de competició: es cobrarà una matrícula de 20€ a l'inici de les competicions

🎶 Danses urbanes (Team): 22€ /mes (mínim 9 alumnes)

🎭 Teatre (Àrtica): 35€ /mes (mínim 7 alumnes)
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http://team-org.com/portfolio-item/activitats-extraescolars-joves/
http://team-org.com/portfolio-item/activitats-extraescolars-joves/
https://articaregina.wixsite.com/artica


🎩 Anglès (Idiomes Tarradellas): 60€ /mes (mínim 5 alumnes)

🎸Activitats musicals (Ars Viva)

1. Guitarra: 48€ /mes (45min.x 2 alumnes / 1h.x 3 alumnes)
2. Guitarra elèctrica:  48€ /mes (45min.x 2 alumnes / 1h.x 3 alumnes)
3. Ukelele:  48€ /mes (45min.x 2 alumnes / 1h.x 3 alumnes)
4. Teclat:  48€ /mes (45min.x 2 alumnes / 1h.x 3 alumnes)
5. Batucada: 15€ /mes (mínim 8 alumnes)
6. Coral: 15€ /mes (mínim 8 alumnes)

Graella d’activitats extraescolars amb horaris

Per altra banda també volem engegar unes activitats extraescolars dirigides a mares i
pares (que en els propers anys ens agradaria ampliar)

1. Ioga/pilates : 20 euros/mes (mínim 9 persones)
Dimarts 19-20h Sala d’actes Institut Maragall

2. Bàsquet (Masculí): 10 euros/mes
Dimarts 21-22h Institut Viladomat

3. Futbol (Masculí): 10 euros/mes
Dimarts 21-22h Institut Viladomat
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https://idiomestarradellas.cat/home/nens-i-adolescens/
http://arsvivabcn.com/


4. Volei (Femení): 20 euros/mes
Dimarts 20-21h Institut Viladomat

5. Club de lectura (grup de mares/pares): gratuït
trobades per determinar (aprox. 1 per trimestre)

📚 FORMULARI PER APUNTAR-S’HI!

Els dies d’inscripció serán del 13 al 19 de setembre.

● TEAM Inscripció online activitats esportives i danses urbanes / TRÍPTIC TEAM
● Àrtica Inscripció online teatre
● Idiomes Tarradellas Inscripció online anglès

● Ars Viva Inscripció activitats musicals / TRÍPTIC ARS VIVA

NOTA IMPORTANT

Podeu contactar amb cadascuna de les empreses que ofereixen les diferents activitats.

Igualment podeu contactar també amb la secretaria de l’AFA per qualsevol dubte:

📞 93.453.80.28 (dilluns i dimarts de 10:30 a 13h)

💻 ampamaragallsecretari@gmail.com

Recordeu que per fer ús de les activitats extraescolars és OBLIGATORI ser soci/a de
l’AFA.
(*quota 30€ a l’any)

Us donem les gràcies i us animem a participar amb nosaltres.

Un AFA forta fa un institut millor!

AFA Poeta Maragall

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-22

https://forms.gle/U44LE8PnhtsZbX3W7
https://team.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php?idConfiguracioFormulariColegi=19
https://drive.google.com/file/d/1_GSKFzu6gMwBrWK1NA7z1_YPVjK9sfKJ/view?usp=sharing
https://articaregina.wixsite.com/artica/institutmaragall
https://docs.google.com/forms/d/1SVAFwRst9oGkRQxa7Xej6mLiiHZIxSv2j8l8Rokuoz0/viewform?edit_requested=true
http://arsvivabcn.com/extraescolars-de-musica-ies-maragall
https://drive.google.com/file/d/1I5U4el4RiWCHPM-_88aHj0AE5ta3jEAR/view?usp=sharing
mailto:ampamaragallsecretari@gmail.com

