IES MADINA MAYURQA
C/ Miquel Arcas, 4
07010 - Palma de Mallorca

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Curs 2018-19
Benvolgudes famílies i alumnes,
Per tal de facilitar l'organització familiar, us volem fer saber, perquè ho tingueu en compte
i per si us interessa, que aquest curs 2018-2019 tenim previst ofertar les següents activitats
extraescolars:
1 Activitats esportives:

Escola de Handbol
Descripció: A
 prendre tècnica i tàctica del handbol, aprendre a jugar esport en equip a partir de
jocs de socialització per incentivar el respecte cap als companys.
Professor: David Calafell
Dies d'entrenament i horari: Dimarts i Dijous
Horari:de 16h a 17,30h.
Lloc : Pistes poliesportives
Preu:5 euros d'inscripció (a pagar a la secretaria del centre), un pagament anual de 30 euros a
IME (el mateix instructor en facilitarà les gestions)
Requisits:Per a tots els /les alumnes de secundària.
Inici: A partir del 25 de septiembre ja es pot anar a povar

Futbet:
Descripció: Aprendre tècnica i tàctica del futbet, aprendre a jugar en equipo a partir de jocs de
socialització, afavorir de manera integral una corporeïtat dinàmica de les conductes motrius
bàsics.
Professor: Monitor de la empresa AMES.
Dies de entrenament: Dilluns i Dimecres
Ho rari: de 16h a 17h
Lloc: 
pista poliesportiva
Preu: a determinar, segons el numero de inscrits a l’activitat.
Requisits: per a tots els alumnes
Inici: 
dia 1 d´0ctubre es farà una jornada portes obertes en es poliesportiu a les 16h

Voleibol
Descripció: Aprendre tècnica i tàctica del voleibol, aprendre a jugar en equipo a partir de jocs de
socialització, afavorir de manera integral una corporeïtat dinàmica de les conductes motrius
bàsics.
Professor: Monitor de la empresa AMES.
Dies de entrenament: Dilluns i Dimecres
Ho rari: de 14h a 15h
Lloc: 
Poliesportiu
Preu: a determinar, segons el numero de inscrits a l’activitat.
Requisits: per a tots els alumnes
Inici: 
dia 1 d´0ctubre es farà una jornada portes obertes en es poliesportiu a les 14h.

Basquet
Descripció: aprendre tècnica i tàctica del bàsquet, aprendre a jugar a partir de jocs de
socialització,afavorir de manera integral una corporeïtat dinàmica de les conductes motrius
bàsics
Professor:monitor de la empresa AMES
Dies de entrenament: dimarts i dijous
Horari:de a 17h 16h
Lloc:poliesportiu
Preu: a determinar , segons el numero de inscrits a l’activitat
Requisits:per a tots els alumnes
Inici: 
el dia 2 d’octubre es farà una jornades de portes obertes a les 16h en el poliesportiu

Ball modern
Descripció: conèixer els diferents estils de dansa proposats en el taller a través de la pràctica i
diversió
Professor:monitor de la empresa AMES
Dies de entrenament: dilluns i dimecres
Horari:de a 16h a 17h
Lloc:poliesportiu
Preu: a determinar , segons el numero de inscrits a l’activitat
Requisits:per a tots els alumnes
Inici: 
el dia 1 d’octubre es farà una jornades de portes obertes a les 16h en el poliesportiu
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Taller de teatre
Descripció: El nostre centre aposta des de 28 anys per fomentar elteatreentre els joves.
Fer teatre ajuda a conèixer-se a un mateix, a sentir-se integrant d'un grup, ajuda a
desinhibir-se, ajuda a millorar l'expressió i l'expressivitat. El teatre permet també gaudir del fet
artístic. Tothom pot fer teatre... fins i tot, els actors. Ens proposem enguany la realització del
muntatge
d'una obra o de diferents d'accions teatrals (hàppennings, microteatre, matx
d'improvisació...) que decidirem entre tots.
Professora:Josue Guasp
Lloc: Els assajos es faran a l'antic gimnàs.
A qui va destinat? A l' alumnat de tots els cursos
Horari: dilluns de les 16.30h a 18,00h
Preu:
Única quota anual de 60 euros, a pagar a començament del curs a secretaria.
Data d'inici prevista:08 octubre 2018
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C
 lub de Mates
Descripció: E
 s treballaran les Matemàtiques des d'un punt de vista lúdic i amè en un ambient
relaxat i de seguretat i confiança. Es promou el treball en grup on es resoldran problemes
a
través del diàleg i les explicacions entre els companys. En particular, es treballaran problemes
de lesproves Canguri de laFesta de les Matemàtiques, entre d' altres.
Professora: Rut Garí
A qui va destinat? A alumnes de 1r, 2ni 3rd' ESO. Aula 18
Dia i horari: Dimarts 14h a 15h
Preu: 
10 euros anuals (a pagar a secretaria)
Data d'inici prevista: 10 d'octubre
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Cant Coral

Fa anys que treballem perquè el cant coral sigui una eina de creixement personal, artístic
i
d'integració social.
Descripció: Muntatge d' actuacions variades de música moderna, popular, de teatre musical i
participació en activitats culturals de l'institut i d' altres llocs. Aprendran a millorar la teva veu i a
fer feina en equip.
Directora: Pilar Riera (professora de tècnica vocal i professora de música de l'IES Madina
Mayurqa)
A qui va destinat: A tot l'alumnat de l'institut
Horari
: Dimecres de les 15.30h fins les 17h hores.
Lloc: Al gimnàs antic
Preu:Única quota anual de 60 euros, a pagar a començament del curs a secretaria.

Activitats organitzades per l'AMIPA
L' APIMA aquest curs organitza les següents activitats:
Anglès (O
 cidiomas)
Per a la preparació dels Exàmens Oficials de la Universitat de Cambridge
Horari
: Divendres de les 15.30h fins les 17.10h hores.
Preu: 35 euros/mes
Inscripcions:Abans del 27 de setembre. Podeu recollir el full d’inscripció a secretaria o
sol·licitar-ho directament al correu info@ocidiomes.como al telèfon 9711726440 (9h a 19h)
Robòtica (F
 uturtics)
Programació 2D i 3D, disseny i impressió en 3D, drons configurables,
Més informació a secretaria del centre 971757278
Si voleu que el/la vostre/a fill/a s' apunti a alguna d'aquestes activitats, heu d'emplenar
les butlletes d'inscripció adjunta, l'heu de lliurar emplenada a la secretaria del nostre centre i
allà heu de formalitzar el pagament. Us en lliurarem un justificant. Després, l'alumne/a l'haurà de
presentar al professor de taller, perquè en porti el control. El pagament mensual de les activitats
esportiveses farà directament als monitors,però s'ha de formalitzar la matrícula a la secretaria del
centre(5 euros). Formalitzar la inscripció és molt important per portar-ne un control i per veure la
demanda que hi ha de cada una de les activitats programades.
En cas que alguna activitat no tingués prou inscrits i s'hagués d' anul·lar, es retornarien
els diners a les famílies.Gràcies per donar suport a les nostres iniciatives.
Directora
Mercè Culla

Departament d'Activitats Extraescolars
Cristina Munar

(Lliurau aquest full a Secretaria)
FULL AUTORITZACIÓ D' INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

curs 2018-19
En /na ________________________________,amb DNI núm.___________________
com a pare/mare/ tutor de l' alumne/a __________________________

del curs i

grup ____________, amb telf de contacte _____________________

AUTORITZAel/la seu/seva fill/a perquè s'inscrigui durant el curs acadèmic 2018-2019
a l'activitat extraescolar de:
Escola de Handbol
Futbet
Voleibol
Basquet
Ball modern
Taller de Teatre
Club de Mates
Cant coral
Anglès Cambridge
Robotica
Pare/Mare/Tutor

L'alumne/a

Signatura

Signatura

