
 
  
 

 
  Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

PRIMER TRIMESTRE CURS 2017/18 

 
Inici de les activitats: dilluns, dia 2 d’octubre de 2017 

Termini d'inscripció: del dia 15 de setembre al 21 de setembre de 2017, a secretaria / consergeria. Si en 

alguna activitat proposada no hi ha prou inscrits, s’anul·larà.  

Important:  

→  L’Associació de Mares i Pares d'Alumnes col·labora econòmicament en el servei d'activitats extraescolars 

i, a més,  subvenciona en un 20% el preu d’inscripció d’una activitat, cada trimestre, dels seus associats. 

→ Les ACTIVITATS DE PROMOCIÓ es poden fer gràcies a una dotació econòmica del Consell Català de 

l'Esport per a dinamitzar l'activitat fisicoesportiva a través dels PCEE i els Consells Esportius. 

PREUS:     

→ 20€ per trimestre::  ESCALADA, GUITARRA, PÀDEL, TEATRE i TENNIS TAULA. 

→ PROVA CANGUR: Cal abonar 4€  de matrícula per a fer la prova. Es retornaran quan l'alumnat l'hagi feta.  

→FUTBOL SALA : 5€ PER TRIMESTRE. 

→SCRATCH i FIRST LEGO LEAGUE: 15€ per trimestre 

→ACTIVITATS DE PROMOCIÓ:  FITNESS i NATACIÓ →  25€ per trimestre 

→ACTIVITATS GRATUÏTES: CLUB DE LECTURA, PROVA CANGUR i RÀDIO EN ANGLÈS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
COGNOMS.........................................................NOM................................CURS...............GRUP....... 

 
DARRERE TROBAREU UNA BREU DESCRIPCIÒ DE CADA  ACTIVITAT, I EL LLOC ON ES FAN. 

 
 

  



 

 

 

 

CLUB DE LECTURA (Departament de Llengües):  (BIBLIOTECA DEL CENTRE) 

Es llegirà un llibre que facilitarà l’Institut i, en diferents sessions, es comentarà per tal d’afavorir el gust de la lectura. 
L’alumnat que hi participi activament obtindrà un increment en la nota de català, castellà o anglès. 

ESCALADA (Xavier Alsina):   (PAVELLÓ MUNICIPAL) 

Per a realitzar aquesta activitat cal portar peus de gat. Aprendràs les tècniques bàsiques per a escalar, amb seguretat, 
múltiples vies del rocòdrom.  

FITNESS : (ESPAIGUA) 

Es farà: aeròbic, funky, tonificació, hip-hop, ritmes llatins, ciclisme indoor... Et posaràs en forma tot divertint-te. 

FUTBOL SALA (:  (PAVELLÓ MUNICIPAL) (Cal dur calçat de recanvi). 

Escalfar, estirar i partit de futbol sala és el que faràs en aquesta activitat, que té com a objectiu posar-se en forma i fer 
salut. 

GUITARRA (Elis Colell):  (AULA DE MÚSICA) 

Aprenentatge dels acords i ritmes bàsics aplicats a un ampli repertori de cançons. Acabaràs sabent tocar les cançons 
que més t’agradin. 

NATACIÓ :  (ESPAIGUA) 

Activitat a l’aigua en què es treballaran les capacitats físiques bàsiques (resistència, força, velocitat i flexibilitat), la 
tècnica dels diferents estils de la natació i esports aquàtics: waterpolo, salvament i natació sincronitzada. 

PÀDEL (Iu Rovira): (PISTA MUNICIPAL) 

Aprendràs el reglament i la tècnica. Podràs jugar partits i gaudir d’aquest esport, tot posant-te en forma. 

PROVA CANGUR (Departament de Matemàtiques): (AULES DE 4t ESO) 

És una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques per mitjà de 
problemes. L’alumnat que hi participi activament obtindrà un increment en la nota de matemàtiques. 

RÀDIO EN ANGLÈS (Departament d’Anglès): (EMISSORA MUNICIPAL) 

L'objectiu és preparar i emetre un programa setmanal on els participants podran posar en pràctica exercicis de dicció, 
improvisació i altres aspectes purament radiofònics en anglès. L’alumnat que hi participi activament obtindrà un 
increment en la nota d'anglès.  

TEATRE- MUSICAL (Elis Colell): (AULA DE 1r ESO B) 

Es faran exercicis i jocs de mim, expressió corporal, relaxació, respiració... També es faran diverses tècniques 
d’interpretació aplicades a petites representacions (esquetxos). Si l’alumnat ho vol, es podran representar per Sant Jordi 
i a final de curs. 

TENNIS TAULA :(GIMNÀS) 

Tot jugant, aprendràs el reglament i perfeccionaràs la tècnica (servei, dret, revés, esmaixada... ) i tàctica (on col·locar la 
pilota, quan pujar a la xarxa...) 

BITLLES CATALANES: ( TONI MARQUEZ) exterior del gimnàs del centre. Proposta de Lliga de Bitlles al INS Francesc 

Ribalta. Es tractaria de crear una competició en format de lliga entre els alumnes que s’inscriguin a aquesta activitat 
extraescolar de Bitlles Catalanes. Les partides es farien els dimecres a partir de les 16h. Els equips estaran formats per 
2 o 3 jugadors en funció del nombre d’inscrits. S’establirà un sistema de control dels equips i dels jugadors al llarg de la 
temporada. Els jugadors/es que estiguin interessats podran participar en les proves del Circuit Individual de Catalunya 
de la Federació Catalana que es faran al Pi de Sant Just durant la temporada vinent a una prova per mes. 

La gestió d’aquesta lliga aniria a càrrec del Club de Bitlles Olius amb el suport de l’ Institut Francesc Ribalta. 

FIRTS LEGO LEAGUE (FLL):"Cada any Lego organitza la competició internacional FIRST LEGO LEAGUE (FLL), en la 
qual es dissenyen, construeixen i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO, per superar una sèrie de missions de 
manera autònoma en un tauler de joc. Enguany a l’Institut hi volem participar, així que si t’agrada la robòtica, la 
programació o simplement construir amb peces LEGO apunta’t a aquesta extraescolar, junts volem superar el repte! 

Obert a l’alumnat de tots els cursos d’ESO. Pots pujar fins a 1 punt en la nota final de tecnologia." 

SCRATCH: Activitat que profunditza en l’ús d’aquest llenguatge de programació. Entre altres es mirarà de participar en 

Scratch for mapping que organitza anualment el Refugi Tecnològic. Aquesta activitat consisteix en una projecció amb un 
canó de gran potència sobre una façana de Solsona, (fins ara la del Consell Comarcal). La participaci  amb aprofitament 
en aquesta activitat puja nota de tecnologia. 

 

 


