
 

 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

INSTITUT NOU DE VILAFRANCA 

CURS 2019/2020 
 

Benvolguts/des,  

Us proposem diferents activitats extraescolars per fer durant el curs vinent, a les instal·lacions 
de l’institut. Les activitats començaran a principis d’octubre i acabaran a finals de maig.  

Les famílies interessades en inscriure els vostres fills i filles en alguna de les activitats, 
demanem que ens feu un correu al més aviat possible a: 
extraescolars@ampainstitutnoudevilafranca.com  

 

El tancament de les inscripcions serà el 20 de setembre de 2019. 

 

Activitats esportives i de moviment: 

 

Twirling 

Dia: Dimarts 

Hora: 16.30 h/18 h 

Preu per alumne/ mes: 30 euros 

El twirling és una modalitat esportiva on es combinen exercicis gimnàstics i de dansa amb un 

bastó, que cal moure amb rapidesa, tècnica i control, conjuntament amb el moviment del cos. 

Actualment existeixen diferents modalitats, tant tècnica com de dansa, i es pot fer de manera 

individual o en equip. 

Educadora: Marta Torrents (Club TWIRLING DREAMDANCE) 

Què es farà: L’objectiu principal introduir un nou esport al centre i fer una petita actuació a 

final de curs perquè tothom qui ho desitgi pugui veure el treball de l’alumnat. 

 

 

 



 

Voleibol o handbol 

Dia: Dijous 

Hora: 16.30 h/18 h 

Preu per alumne/ mes: 18 euros 

Aprenentatge i pràctica d’aquests dos esports. La inscripció és per separat. 

Educadors: Consell Esportiu de l’Alt Penedès 

Què es farà: Aprenentatge tècnic de l’esport. En el cas del voleibol, hi haurà una participació 

en petites competicions comarcals. En el cas de l’handbol, no, perquè no hi ha altres centres 

del Penedès on practiquin aquest esport. 

 

Teatre social 

Dia: Dimarts 

Hora: 16.30 h/18 h 

Preu per alumne/ mes: 35 euros 

En aquesta activitat es fa un ús de les arts escèniques com a mitjà per prendre consciència i 

acompanyar als joves en la resolució dels seus propis conflictes quotidians. S’ofereixen eines 

que acompanyin a l’etapa de desenvolupament, la capacitat de calibrar els propis sentiments i 

desitjos, i l’adaptació i transformació de nosaltres mateixos i del nostre context. Entenem 

aquests processos i habilitats com a essencials al llarg de tota una vida. 

Educadors: Yanina Simón i David Martí Long Casanovas  de Clown Effect 

Què es farà: Mitjançant l’empatia crearan un apropament de l’un amb l’altre, generant així una 

relació d’escolta que els permetrà transformar-se i expressar-se tot jugant. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Activitats tecnològiques: 

 

Robòtica 

Dia: Dijous 

Hora: 16.30 h/17.30 h 

Preu per alumne/ mes: 35 euros 



 

Aprenentatge de la robòtica amb kits de diferents nivells de dificultat. Disseny i escaneig 3D 

amb programari lliure offline i online. Impressió dels projectes treballats mitjançant 

impressora 3D. 

Educadors: Maria Majem i Jordi Blancafort, de l’empresa Capek Maker. 

Què es farà: Treballen amb un model d’aprenentatge actiu per promoure les habilitats 

emprenedores de cada persona amb l’ús de la innovació i la tecnologia. La creativitat, el treball 

en equip, el pensament crític, la reflexió, la resolució de problemes i l’aprenentatge dels 

errors, seran la base principal del treball.  

 

Edició de fotografia i vídeo 

Dia: Dimarts 

Hora: 17 h/18 h 

Preu per alumne/ mes: 35 euros 

Aprenentatge de l’ús d’eines audiovisuals de l’entorn digital per a poder aplicar tant als estudis 

reglats o a les xarxes socials.  

Educadors: Jordi Canchales, Eva Bertran i Sergio Ros de Mora, de l’empresa LA FATXENDA, 

Factoria de comunicació i creació audiovisual 

Què es farà: Seguint un pla de treball, es determinarà un període per treballar cada un dels 

processos d’elaboració audiovisual: el coneixement d’eines, la preproducció, la producció i la 

postproducció. Els alumnes realitzaran un projecte final. 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

extraescolars@ampainstitutnoudevilafranca.com 

https://www.ampainstitutnoudevilafranca.com/ 


