INSCRIPCIONS:

PREUS
Dies
d’activitat

Cost
mensual

1

18,00€/mes

2

25,00€/mes

3

33,00€/mes

4

40,00€/mes

5

48,00€/mes

*Les activitats esportives amb competició els dissabtes
hauran d’abonar una matrícula de 12€ el primer mes .

Del 15 al 30 de setembre
Per a més informació:
Al telèfon:
645 018 882 / 93 702 37 22
Despatx AMPA Institut Damià Campeny
Al correu electrònic:
extraescolarsdamiacampeny@enlleurat.org

Activitats
Extraescolars
Curs 2014 –2015

INSTITUT
DAMIÀ
CAMPENY

O al web:s
http://extraescolarsdamiacampeny.wordpress.com

http://www.enlleurat.org
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Organitza:

Col·laboren:

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I
CULTURA ENLLEURA’T
Plaça dels Bous, S/N (Mataró)
93 702 37 22

Vols conèixer una activitat? Prova-la sense cap tipus de compromís del 15 al

Noves Activitats Extraescolars:
Enguany l'Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t

Activitats:

assoleix el repte de gestionar les activitats extraescolars
del Institut Damià Campeny. Amb una gran experiència
en l’educació del lleure amb la gent jove, és l’hora d’oferir una gestió sense ànim de lucre, amb una visió educativa, integradora i lúdica, desenvolupada per professionals qualificats. Els objectius de les extraescolars
són els següents:
- Oferir activitats d'oci que complementin l'ensenyament
lectiu i que siguin atractives tant per a les famílies com per a
la gent jove.
- Promoure la pràctica esportiva, com a forma d’oci saludable en el temps de lleure.
- Potenciar l’educació en valors mitjançant l’esport escolar.
- Potenciar diferents esports minoritaris
- Ser realistes amb el moment de crisi econòmica i reduir al
mínim el cost de l’activitat. Projecte sense ànim de lucre.
- Facilitar a les famílies la compaginació de la vida familiar i

Informació Bàsica:
- Les activitats s'iniciaran el dia 1 d’octubre
- El pagament es fa per domiciliació bancària.
- Les altes o baixes s'hauran de comunicar per
escrit abans del dia 20 del mes anterior.
- És requisit imprescindible que la família sigui
sòcia de l’AMPA.
- Les activitats es realitzaran en l'horari de 16:30
a 18:00h.

Futbol Sala: Activitat esportiva saludable i diver-

tida on desenvoluparan un major domini tècnic i
tàctic del joc; aprofitant el seu elevat poder pedagògic i motriu. Hi ha la possibilitat de realitzar
competició els dissabtes al matí.
Dibuix: Aprèn les tècniques bàsiques del dibuix sobre paper:
còmic, graffiti, caricatura,… utilitzant diferents materials com
carbonets, pintures, aquarel.les, etc
Ràdio i periodisme: la ràdio es un dels primers
canals de comunicació que van existir. Actualment hi
han canals de comunicació més importants però
gràcies a Internet, la ràdio torna a ser un bon canal
per comunicar. Crearem Ràdio Damià Campeny!!
Iniciació al Breakdance: el breakdance s’ha convertit en els últims anys en una de les activitats més
realitzada per part dels joves. El món del Hip Hop té
moltes sortides i des del breakdance es vol fomentar
l’esforç individual i potenciar la creativitat del jove.
Patinatge: Destinada a tots aquells joves que vulguin practi-

car un esport i un joc d'esbarjo alhora. Activitat ideal per
desenvolupar el sistema psicomotriu, l'equilibri i la coordinació de moviments.

30 de Setembre. TASTEIG GRATUÏT.

Conversa en anglès: Activitat pensada
per a joves que volen aprendre tècniques de conversació de la llengua anglesa més enllà de l’horari escolar a
partir d’activitats amenes i entretingudes que fomentin el interès per la llengua més
utilitzada del planeta
Reforç escolar: des de l’Associació creiem que es
important oferir als joves un espai fora de l’horari lectiu amb un educador de referència per tal de poder
gestionar els seus hàbits d’estudi. En continu coordinació amb els tutors del institut, podrà trobar aquest reforç que necessiten per millorar a les matèries.

Teatre: els tallers de teatre per a joves
busquen formar als alumnes a nivell
tècnic i artístic donant-los la possibilitat
de presentar un resultat final en forma
d'actuació.
Bàsquet: El bàsquet és probablement,
una de las activitats extraescolars esportives més riques i completes que afavoreixen millor el desenvolupament de l’individu en l’etapa escolar.

Handbol: Activitat esportiva d’iniciació. Es buscarà dominar
els fonaments bàsics de l’esport així com ampliar el bagatge
motor de l’alumne. Es realitzaran partits puntualment els
dissabtes al matí.

Dansa Moderna: es pretén que el grup desenvolupi la sensibilitat cap a l'expressió de la dansa i la
música a través del propi cos. En cada sessió es treballaran exercicis d'estirament, rítmica i interpretació, així com també part d'una coreografia. Es treballaran diferents balls actuals (Hip Hop)

Informàtica: pretén donar a conèixer les possibilitats que
ens proporcionen els ordinadors. En especial es fomenta el
contacte amb el gran potencial que ens ofereix avui dia Inter-

Música: aprèn a utilitzar els instruments que més
t’agraden. Es farà una roda de instruments: guitarra, batukada, instruments de vent, etc...

