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MÚSICA
ESCENA

CURS 2017-18
ACTIVITATS FORA D’HORARI ESCOLAR

Les activitats fora d’horari escolar són obertes a tothom que compleixi els requisits exigits per a cadascuna, sigui o no alumne d’IPSI.
Les baixes, una vegada començada l’activitat, s’hauran de comunicar una setmana abans d’acabar el mes als respectius responsables:
Centre d’Esports: Oriol Morera (oriol.morera@ipsi.cat), música: Òscar Boada
(musica@ipsi.cat), arts escèniques: Oriol Galgo (eae@ipsi.cat), idiomes: Joan
Carles Esteve (idiomes@ipsi.cat).
Els imports de les activitats corresponen al cost mensual (9/10 mensualitats
segons l’activitat).
En les activitats que tenen continuïtat d’un curs a l’altre, tenen preferència per
inscriure’s aquells alumnes que ja han fet el curs anterior. El termini per a la confirmació de continuïtat serà del 9 al 14 de juny.
El període per a noves inscripcions (d’acord amb les places lliures i per ordre de
presentació) serà del 15 al 21 de juny, excepte per als alumnes que el proper
curs faran Educació Infantil 3 (EI3), que ho podran fer fins el 30 de juny.
La realització o no d’una activitat dependrà d’un nombre mínim d’inscripcions.
L’escola es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no compleixin aquesta
condició.
Podreu fer les preinscripcions a les activitats fora d’horari escolar del curs 2017
– 2018 des de l’opció “privat” de la web de l’escola (www.ipsi.cat). Recordeu
que us caldrà el vostre nom d’usuari i la clau. Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos a la recepció de l’escola o bé trucar al telèfon 93 444 90 00.
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CENTRE D’ESPORTS

El Centre d’Esports és concebut com un “anar més enllà” de les activitats
d’educació física previstes en l’actual ordenament acadèmic, i que, per raons horàries, d’espai i de programació, no resulten plenament aprofundides,
especialment per a aquells alumnes que volen integrar-se plenament en un
esport que els és plaent i, fins i tot, entrar en el món de la competició. Aquesta
competició l’entenem com una millora física i tècnica, amb uns reptes individuals per a superar, per tal d’arribar a unes fites col·lectives. Cal remarcar, en
l’aspecte individual, que la superació engloba els vessants ja esmentats de
tècnica i formació física, juntament amb una millora en els hàbits cívics, de
comportament i de promoció personal.

Fets remarcables de les activitats esportives

El Centre d’Esports començarà les seves activitats, per als alumnes a partir
de 1r d’educació primària, el 12 de setembre i per als alumnes d’educació
infantil a partir del 1 d’octubre.
És possible d’acceptar noves inscripcions al llarg del curs (d’acord amb les
places lliures disponibles a cada grup).
Quant als terminis d’inscripció, a més a més dels alumnes que segueixen
fent la mateixa activitat esportiva del curs anterior, es considera “continuïtat
en el mateix esport” la situació dels alumnes de Poliesportiu de P5 (curs
2016-17) que a 1r de primària opten per Escola Esportiva, i els de 2n
de primària (curs 2016-17) que a 3r de primària opten per minibàsquet,
gimnàstica, judo o hoquei.
Fins a 2n de Primària inclòs, els grups accedeixen a les instal·lacions
esportives amb els seus professors, i són acompanyats per aquests a la
sortida. A partir de 3r de Primària aquest recorregut es fa individualment.
És recomanable dur la roba marcada per evitar pèrdues, i no deixar als vestidors rellotges, cadenes, etc., i sobretot diners.
Referent a l’esport de competició, i en el moment escaient, els responsables de cada esport oferiran la possibilitat de tramitar les corresponents
llicències esportives, imprescindibles per a participar en competicions
oficials i per a ser atès a la Mutualitat Esportiva en cas d’accident. Hi ha uns
terminis fixats per a aquest tràmit, no coincidents en tots els esports, quant
a preu, prestacions, durada i obligatorietat de tenir-la. L’import d’aquesta
llicència es carregarà en el rebut del del mes següent a la tramitació de la
llicència que no coincideix en tots els esports..
Tota la roba esportiva oficial d’IPSI, que és obligatòria per totes les competicions i exhibicions, (xandall escolar, xandall de competició, mallots, samarretes, pantalonets,…) es vendrà a la recepció de la instal·lació esportiva
(interior d’illa), entre les 17.00 h i les 20.00 h, a partir del 4 de setembre.
Les vendes seran al comptat. Cada esport detalla la roba adient.
Cal recalcar la importància de fer la confirmació de continuïtat dintre del
període de confirmacions perquè nosaltres puguem planificar els equips
per a la temporada vinent i que ningú que ha format part del Centre d’Esports aquesta temporada es quedi sense plaça per a la propera.
4

EXTRAESCOLARS

Poliesportiu (educació motriu) P4 i P5

ESPORT

ACTIVITATS D’INICIACIÓ ESPORTIVA

Activitat lúdica, dirigida als alumnes de P4 i P5, on es pretén, a través del joc
motriu que els nens i nenes adquireixin i reforcin les coordinacions i habilitats
motrius que els corresponen a la seva etapa motriu. L’activitat es desenvoluparà de forma rotatòria i en mòduls quinzenals, amb el següent contingut:
Gimnàs: Jocs i circuits on els nens hauran de penjar-se, enfilar-se, saltar, mantenir l’equilibri i fer tombarelles.
Jocs motrius al pati: Esbarjo, sociabilitat i respecte de les normes dels jocs.
Motricitat al pavelló: Jocs on es treballin tot tipus de desplaçaments (córrer,
saltar, quadrupèdies, peu coix, arrossegar-se, etc.).
Jocs de pilota al pavelló: botar, xutar, passar, rebre, conduir, llançar, etc.
Per tal de saber quina activitat correspon fer a cada alumne en cada moment,
s’ha fet una estructuració en grups - grup 1 (P4 A i B), grup 2 (P4 C i D), grup
3 (P5 A i B), grup 4 (P5 C i D) - que funcionaran segons el quadre següent:

3, 5, 10 d’octubre
17, 19, 24, 26 d’octubre
31 d’octubre i 2, 7, 9 de novembre
14, 16, 21, 23 de novembre

Gimnàstica
(gimnàs)

Jocs
(pati exterior)

Motricitat
(pavelló)

Pilota
(pavelló)

1
4
3
2

2
1
4
3

3
2
1
4

4
3
2
1

Com tota l’activitat esportiva d’Educació Infantil, es començarà el mes d’octubre. A principi de curs us farem arribar els grups definitius i el calendari de
tot el curs.

Els alumnes seran recollits pel professorat d’esports a l’hora de sortida de l’escola (16.45-17.00 h) i finalitzaran l’activitat - vestidor inclòs - a les 18.00 h. Les
famílies els podran recollir a l’interior d’illa del carrer Provença, 93-97 (placeta).
Equipament esportiu: Pantalonets curts i samarreta, o xandall (en funció del
fred). No oblideu el xandall quan toqui al pati i faci fred. Tovalloleta per a rentar-se la cara i les mans després de l’activitat.

E0000

Alumnes de P4 (nascuts 2013)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre.
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Davant la porta d’entrada a les instal·lacions esportives

Preu: 50 €

E0001

Nota: Per tal de facilitar el control dels alumnes, cal fer saber a la tutora si
algun dia l’alumne no es quedarà a fer l’activitat.

Alumnes de P5 (nascuts 2012)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre.
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Davant la porta d’entrada a les instal·lacions esportives

Preu: 50 €
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Escola esportiva (preesport) 1r i 2n de Primària

Activitat d’iniciació a diferents esports dirigida als alumnes de 1r i 2n d’educació
primària. L’objectiu és la iniciació multiesportiva per adquirir la màxima riquesa
motriu i poder escollir l’esport que més els agradi a partir de 3r de primària.
Aquesta activitat es desenvoluparà de forma rotatòria i en mòduls quinzenals,
amb els següents continguts:
Gimnàstica artística: Iniciació als diferents elements gimnàstics d’aquest esport: suspensions, recolzaments, voltejos, equilibris i preacrobàcies.
Judo: filosofia de l’autocontrol i la defensa. Aprendre diferents claus per a fer
caure o immobilitzar el contrincant, i diferents tipus de caigudes per a no fer-se
mal.
Minibàsquet: iniciació al minibàsquet (iniciació al bot, a la passada i al tir, control de la pilota amb les mans).
Esports de porteria: Iniciació al futbol sala (control de la pilota amb el peu) i al
hoquei (control de la pilota amb un estic).
Nota: Per tal de saber quin esport correspon fer a cada alumne en cada moment, s’ha fet una estructuració en grups - grup 1 (1r A i B), grup 2 (1r C i D),
grup 3 (2n A i B), grup 4 (2n C i D) - que funcionaran segons el quadre següent:

12, 14, 19, 21 de setembre
26, 28 de setembre i 3, 5 d’octubre
10, 17, 19 d’octubre
24, 26, 31 d’octubre i 2 de novembre

Mini
bàsquet
1
2
3
4

Esport
de porteria
2
1
4
3

Gimnàstica
artística
3
4
1
2

Judo
4
3
2
1

A principi de curs us farem arribar els grups definitius i el calendari de tot el curs.
Els alumnes seran recollits al pati verd pel professorat d’esports a l’hora de sortida de l’Escola (16.50–17.00 h) i finalitzaran l’activitat a les 18.10 h. Les famílies
els podran recollir al vestíbul de Borrell 1.
Equipament esportiu:
Gimnàstica artística: Nois: samarreta, pantalonets i sabatilles blanques de sola
fina. Noies: mallot escolar i sabatilles blanques de sola fina.
Judo: xandall de l’Escola (de cotó) o quimono, i sabatilles blanques de sola fina.
Minibàsquet: samarreta, pantalonets i calçat esportiu.
Esport de porteria: xandall (en cas de fred), samarreta, pantalonets i calçat esportiu.
Tovalloleta per a rentar-se la cara i les mans.

E0100

Alumnes de 1r de Primària (nascuts 2011)
Data inici: Dimarts 12 de setembre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Vestíbul de Borrell 1

Preu: 53 €

E0101

Nota: Per tal de facilitar el control dels alumnes, cal fer saber a la tutoria si algun
dia l’alumne no es quedarà a fer l’activitat.

Alumnes de 2n de Primària (nascuts 2010)
Data inici: Dimarts 12 de setembre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Vestíbul de Borrell 1

Preu: 53 €
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E0200

Judo
El judo és un esport olímpic d’origen japonès, el seu nom pot ésser traduït com “el camí de la suavitat”.
És un dels quatre estils principals de lluita esportiva més practicats avui en dia en tot el món. La UNESCO va
declarar el Judo com el millor esport inicial formatiu per nens i joves de 4 a 21 anys, ja que permet una “educació física integral”, potenciant, per mitjà del coneixement d’aquest esport, totes les seves possibilitats psicomotrius i de relació amb les altres persones, utilitzant el joc i la lluita com element integrador-dinamitzador
i introduint la iniciació tècnica-tàctica esportiva de forma adaptada. A més de buscar un condicionament físic
general idoni, a similitud de la natació i la gimnàstica artística. El COI el considera l’esport més complet i que
promou valors com l’amistat, la participació, el respecte i l’esforç per millorar.
Hi haurà exàmens periòdics per pujar de nivell (canviar el color del cinturó) i participació voluntària en competicions. A partir de 1r d’ESO es podrà continuar practicant aquest esport a l’Escola Budo Sensei amb el mateix
mestre i la mateixa línia de treball que al Centre d’Esports IPSI.
Equipament esportiu: quimono (entrenaments i competició) xancletes i tovallola.
Alumnes de 3r a 6è de primària.
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 58 €

E0300

Alumnes de 3r i 4t de primària (nascuts 2009 i 2008)
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 58 €

E0301

Alumnes de 5è i 6è de primària (nascuts 2007 i 2006)
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 19.00 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 69 €

E0302

Gimnàstica artística
La gimnàstica artística (o esportiva) és una especialitat esportiva olímpica en la que es relacionen l’harmonia,
l’equilibri i la bellesa estètica del moviment. És un esport que permet desenvolupar la força, la flexibilitat, la
potencia, l’equilibri i l’agilitat. Durant la realització dels exercicis el/la gimnasta ha de transmetre a través dels
seus moviments amplitud i agilitat, i per tal de realitzar-los es requereix tenir una gran capacitat de concentració,
força, disciplina, agilitat i sobretot una gran coordinació.
Es tracta d’un esport olímpic en el qual dones i homes competeixen per separat en diferents aparells. Els aparells en els quals han de realitzar els exercicis els homes són: paral·leles, anelles, barra fixa, terra, cavall amb
arcs, salt; i per a les dones: terra, salt, barra d’equilibris i paral·leles asimètriques.
El nostre gimnàs disposa de tots els aparells tant de la modalitat masculina com de la modalitat femenina i ens
orientem a la gimnàstica de base, on el competir té un component principalment lúdic i d’esplai, deixant la part
agonística i competitiva en un segon pla. Així doncs, l’aspiració dels practicants de la gimnàstica de base és la
superació individual i el coneixement dels seus límits personals, i no ser el campió o el millor.
Fem competicions internes, competicions externes (Federació Catalana de Gimnàstica o Consell Escolar) i una
estada de cap de setmana. Aproximadament comporta unes 6 competicions anuals en caps de setmana.
Equipament esportiu per a competicions:
Noies: Mallot de competició i xandall de l’Escola. Sabatilles blanques de sola fina.
Nois: Samarreta blava i pantalonets blancs de la secció de gimnàstica de l’Escola. Xandall de l’Escola. Sabatilles blanques de sola fina.
Per a entrenaments pot usar-se qualsevol roba esportiva que resulti còmoda.

Alumnes d’ESO i Batxillerat (nascuts abans del 2006)
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 19.00 a 21.00 h

Preu: 69 €
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Bàsquet
Esport d’equip, per a noies i nois, formatiu i divertit, en el qual esdevé més important el grup que les individualitats que el componen. Competicions regulars en l’àmbit de la Federació Catalana de Basquetbol. Des de 4t de Primària fins als 15/16
anys (4t ESO) en el propi marc del Centre d’Esports IPSI; a partir d’aquesta edat
poden integrar-se en el Club de Bàsquet IPSI, club estretament lligat a l’Escola,
encara que amb autonomia esportiva i de gestió, i que acull jugadors i jugadores
que volen continuar fent bàsquet en categories grans (júnior, sots-21 i sènior).

E0400

3r de primària nois i noies (nascuts el 2009).
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 58 €

E0401

4t de primària nois i noies (nascuts el 2008).
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1.

Preu: 64 €

E0402

Mini 2007 femení
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 64 €

E0403

Mini 2007 masculí
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 64 €

E0404

Mini 2006 femení
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dimecres de 18.00 a 19.30 i divendres de 17.00 a 18.30 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 64 €

E0405

Mini 2006 masculí B
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns i dimecres de 18.00 a 19.30 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 64 €

E0406

Trets significatius del curs 2017-2018
Tots els partits de bàsquet a pista gran es jugaran al Pavelló IPSI en horari de
dissabtes, matí o tarda. En casos puntuals podria jugar-se algun partit diumenge al matí.
Els partits de minibàsquet com a local es juguen a la pista del pati de Borrell 1
els dissabtes, matí o tarda.
Escola de 3r amb tres entrenaments setmanals i la possibilitat de reforçar els
equips de 4t, en competició externa.
Es podrà consultar els horaris dels partits (sempre actualitzats) a l’adreça web:
www.ipsi.cat/cesports.
Els grups que assenyalem a continuació poden modificar-se en funció de les
inscripcions, ajuntant grups, eliminant-ne algun o, fins i tot, modificant horaris.
Equipament esportiu: samarretes blava i vermella (amb el número assignat),
pantalonets blaus i xandall, tot plegat de l’Escola. Calçat esportiu en bon estat.
Per a entrenaments pot usar-se qualsevol roba esportiva que resulti còmoda.
És obligatori l’ús del xandall de l’escola en les competicions.

Mini 2006 masculí A
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dimecres de 17.30 a 19.00 i divendres de 18.00 a 19.30 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1

Preu: 64 €
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Pre-infantil 2005 femení
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 h i dijous (Pav.) de 17.30 a 19.00 h

Preu: 64 €

Pre-infantil 2005 masculí B
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns (Pav.) de 17.00 a 18.30 h i dimecres (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 h

Preu: 64 €

Pre-infantil 2005 masculí A
Data inici: Divendres 15 de setembre.
Horari: Dilluns (Pav.) de 17.30 a 19.00 h i divendres (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 h

Preu: 64 €

Infantil 2004 femení
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts (Pav.) de 17.30 a 19.00 i dijous (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 h

Preu: 64 €

Infantil 2004 masculí B
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dimecres (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 i divendres (Pav.) de 17.30 a 19.00 h

Preu: 64 €

Infantil 2004 masculí A
Data inici: Dimecres13 de setembre.
Horari: Dilluns (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 i dimecres (Pav.) de 17.30 a 19.00 h

Preu: 64 €

Cadet 2003 femení
Data inici: Divendres 15 de setembre.
Horari: Dilluns (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 i divendres (Pav.) de 18.30 a 20.00 h

Preu: 64 €

Cadet 2003 masculí
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dilluns (Pav.) de 18.30 a 20.00 i dimecres (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 h

Preu: 64 €

Cadet 2002 masculí B
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts (Pav.) de 18.30 a 20.00 i dijous (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 h

Preu: 64 €

Cadet 2002 masculí A
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dimecres (Pav.) de 18.30 a 20.00 i divendres (Esc. Ind.) de 18.30 a 20.00 h

Preu: 64 €

Natació
Reserva d’un dia setmanal per ampliar la sessió que ja es fa en horari acadèmic. Complementa
amb moltes altres activitats quan a possibilitats horàries, i té un descompte del 25 % per a tots
aquells alumnes que ja fan una altra opció esportiva.
L’activitat de “Natació en família” és pels més petits (P2 i P3) i es busca que un familiar adult
acompanyi dins l’aigua al seu fill/a perquè faci les activitats proposades per un monitor–socorrista.
A partir de 3r de primària poden formar part d’un grup de competició que entrenarà 2 dies setmanals i farà unes 5 competicions anuals.
Els alumnes d’educació infantil seran recollits pels monitors de natació a la seva pròpia aula just al
finalitzar l’horari escolar (16.45 h) i l’activitat finalitzarà – vestidor inclòs – a les 18.00 h; les famílies
els podran recollir a l’entrada del Centre d’Esports (interior d’illa del carrer Provença 93-97).
Els alumnes de primària seran recollits pels seus entrenadors al pati verd a l’hora de sortida de l’escola
(16.45–17.00 h) i l’activitat finalitzarà – vestidor inclòs – a les 18.00 h; les famílies els podran recollir a
l’entrada del Centre d’Esports (interior d’illa del carrer Provença 93-97).
A partir de 3r de primària els alumnes sortiran individualment (18 h) sense anar acompanyats pels
seus entrenadors.
Equipament esportiu: banyador, xancletes (peücs de roba antilliscants pels més petits fins a P5),
casquet de bany i tovallola o barnús.
2017-18
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SPORT

Alumnes d’educació infantil P2, P3, P4.
Data inici: Dilluns 2 d’octubre.
Horari: Dilluns de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Porta d’entrada de les instal·lacions esportives

Preu: 45 €

Natació en família. Alumnes de P2 i P3.
Activitat on cada nen està dins l’aigua amb un familiar adult i les activitats aquàtiques
estan dirigides per un monitor-socorrista.
Data inici: Divendres 6 d’octubre.
Horari: Divendres de 17.00 a 18.00 h
Lloc de trobada: Porta d’entrada de les instal·lacions esportives
P5 d’infantil i 1r, 2n de primària.
Data inici: Dimecres 13 de setembre.
Horari: Dimecres de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Porta d’entrada de les instal·lacions esportives

Preu: 30 €

E0503

Alumnes 3r, 4t, 5è, 6è de primària. Dimarts.
Preu: 40 €
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Surten sols pels ascensors de Borrell 1 (3r i 4t) i per l’interior d’illa (5è i 6è)

E0504

Preu: 42 €

Alumnes 3r, 4t, 5è, 6è de primària. Dijous.
Data inici: Dijous 14 de setembre.
Horari: Dijous de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1 (3r i 4t) i per l’interior d’illa (5è i 6è)

Preu: 40 €

E0505

E0502

E0501

E0500

Natació

Alumnes 3r, 4t, 5è, 6è de primària (grup de competició).
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Recollida: Surten sols pel vestíbul de Borrell 1 (3r i 4t) i per l’interior d’illa (5è i 6è).

Preu: 64 €

E0600

Hoquei sala
Esport d’equip d’iniciació a l’hoquei herba. Hi haurà un sol grup de nens
i nenes de 3r a 6è de primària que competirà cada 15 dies amb altres
escoles a través del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. Els partits
seran els dijous a la tarda i substituiran l’entrenament d’aquell dia. A partir
de 1r d’ESO hi ha continuïtat amb l’hoquei herba a través del Catalònia
Hoquei Club que entrena al Complex esportiu Pau Negre (Montjuïc).
Trobada, a l’hora d’inici, al pati verd de Borrell 1.
Equipament esportiu: pantalonets curts, samarreta vermella i xandall, tot
plegat de l’escola. Calçat esportiu. Per a entrenaments pot usar-se qualsevol roba esportiva que resulti còmoda. És obligatori l’ús del xandall de
l’escola en les competicions.
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Alumnes de 3r, 4t, 5è, 6è de Primària.
Data inici: Dimarts 12 de setembre.
Horari: Dimarts, dijous de 17.00 a 18.30 h
Recollida: Entrada de l’edifici de batxillerat al carrer Provença

Preu: 64 €

EXTRAESCOLARS

MUSICA

ESCOLA DE MÚSICA
Molt important: Per altes o baixes, o per qualsevol dubte, no contacteu
amb Administració, dirigiu-vos a nosaltres a musica@ipsi.cat o bé al
93-4536559.

L’Escola de Música d’IPSI neix el setembre de 1989 com a resposta a la
demanda d’ensenyament instrumental a l’Escola. Durant aquests vint-i-vuit
anys ha passat dels 25 alumnes i 6 professors que tenia en un principi als 495
alumnes i 17 professors de l’actualitat. S’organitza en tres grans apartats:
- Escola de Cant Coral
- Escola d’Iniciació Instrumental
- Escola d’Instruments i Lectura Musical

Exàmens i titulacions
L’Escola de Música presenta als alumnes suficientment preparats, als exàmens
de The Associated Board of the Royal Schools of Music, prestigiosa entitat
britànica que des de fa més de cent anys organitza exàmens arreu del món.
Hi ha dos tipus de proves: instrumental i teòrica.
A l’examen d’instrument hi trobem escales, exercicis auditius (aural training)
lectura a vista, a més de tres peces escollides per l’alumne amb anterioritat. Als
exàmens teòrics hi ha exercicis relacionats amb cada nivell, però no hi ha examen de solfeig cantat. Després de la prova, l’examinador entrega a l’alumne un informe amb la seva opinió, i els alumnes aprovats reben un certificat amb la nota.
El sistema consta de vuit cursos. Un cop cursats, els alumnes que ho desitgin
poden continuar fins a l’obtenció de diplomes professionals (Licentiate of the
Royal Schools of music).

2017-18
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MUSICA
ESCOLA DE CANT CORAL

Activitat recomanada a tots els alumnes. El cant coral promou l’adquisició,
des d’un bon principi, dels elements tècnics per aprendre a dominar la veu i
obtenir-ne el màxim rendiment.
Aspectes interpretatius com ara el fraseig i la correcta interpretació dels
diferents estils i textos, són també tinguts en compte. Es promou la disciplina
de grup i l’autoescolta. El cant coral és una escola per a la vida!
Important: Els alumnes poden ser sotmesos a una prova en començar el
curs. En el cas que es detectin problemes d’emissió, afinació i/o audició
que facin desaconsellable la participació en aquesta activitat, es proposaran diverses alternatives com ara el curs d’iniciació al teclat, activitats
que afavoreixen l’adquisició de bons punts de referència quant a afinació.
D’acord amb les seves possibilitats vocals o d’edat, els alumnes són classificats en els grups següents:

M0001 M0000

Cor Bartók
Alumnes de P4
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: Dilluns i divendres de 14.15 a 15.00 h
Alumnes de P4
Data inici: Dimarts 19 de setembre
Horari: Dimarts i dijous. Horari a concretar amb el SMP

M0003 M0002

Cor Rossini
Alumnes de P5
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: Dilluns i divendres de 14.15 a 15.00 h
Alumnes de P5
Data inici: Dimarts 19 de setembre
Horari: Dimarts i dijous. Horari a concretar amb el SMP

Preu: 42 €

Preu: 42 €

Preu: 42 €

Preu: 42 €

Preu: 42 €

Cor Mozart
Alumnes de 2n i 3r de Primària
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: Dilluns, dimarts i divendres de 14.15 a 15.00 h

Preu: 42 €

Cor Corelli
Alumnes a partir de 4t de Primària
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: Dilluns,dimarts i dijous de 13.00 a 14.00 h

Preu: 42 €

Cor Vivaldi
Alumnes de 5è de Primària a 2n de Batxillerat
Data inici: El primer dia de curs
Horari: tots els dies de 13.30 a 14.30 h

Preu: 16 €

M0007

M0006

M0007

M0004

Cor Kodály
Alumnes de 1r de Primària
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: Dilluns, dimecres i divendres. Horari a concretar amb el SMP
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EXTRAESCOLARS

MUSICA

ESCOLA D’INICIACIÓ INSTRUMENTAL

Dirigit a alumnes de Primària. En tractar-se d’una activitat col·lectiva, promou, a
l’igual que el cant coral, la disciplina i l’autocontrol alhora que proporciona uns
principis d’afinació molt clars i inicia a la lectura musical.
Iniciació al teclat

M0204

Iniciació al teclat
Classes col·lectives (mínim 6 alumnes, màxim 12)
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: Dilluns i divendres de 17.00 a 18.00 h

M0205

Iniciació al teclat
Classes col·lectives (mínim 6 alumnes)
Data inici: Dimarts 19 de setembre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h

M0206

Curs eminentment pràctic dissenyat especialment per a alumnes (nens de 1r a
4t de Primària) que:
-No estiguin segurs de cap instrument i vulguin provar.
-No puguin tenir un piano a casa i tinguin, en canvi, un teclat.
-En finalitzar el curs, que inclou també principis d’audició i lectura musical, els alumnes tindran l’oportunitat, segons l’aprofitament, de passar a
estudiar piano o bé continuar amb un altre curs de teclat.

Iniciació al teclat. EN HORARI DE MIGDIA!
Classes col·lectives (mínim 6 alumnes)
Data inici: Dimarts 19 de setembre
Horari: Dimarts i dijous. Horari a concretar amb el SMP

2017-18

Preu: 68 €

Preu: 68 €

Preu: 68 €
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MUSICA
Escola d’instruments i Lectura Musical

L’Escola d’instruments promou l’ensenyament instrumental, a més de l’aprenentatge de la lectura musical i l’audició.
L´estudi d’ un instrument demana una bona dosi de perseverança i dedicació. A més de les classes setmanals, cal que els alumnes disposin
diàriament de, al menys, 30 minuts per a la pràctica individual. Només així
és possible el progrés en l’aprenentatge. Desaconsellem aquesta activitat a
alumnes que no puguin disposar d’ aquest temps d’ estudi.
INSTRUMENTS D’ORQUESTRA A PREU D’OFERTA
Gran oportunitat per a aquells alumnes que comencin i vulguin cursar
els instruments orquestrals que detallem a continuació:
Violí
Viola
Violoncel
Contrabaix*
Clarinet
Flauta
Saxo
Trompeta*
Trombó*

Preu: 86 € mensuals (dues sessions de mitja hora)
Els alumnes es comprometen a participar a l’orquestra quan el professor
els consideri preparats.

Important: Recordeu que al costat del codi és imprescindible que hi poseu
el nom de l’instrument o instruments que voleu cursar.
Instruments:
Corda: guitarra.
Instruments de tecla: piano.
Nota: Si teniu dubtes sobre quin pot ser l’instrument més adequat, adreceu-vos directament, si us plau, al professor-a de música de l’Escola que
correspongui al nivell del vostre fill/a.

M0202 M0201 M0200

Totes les classes són individuals:
Dues sessions setmanals d’instrument de 30 minuts o bé una de 60
minuts. Als alumnes principiants i de primers cursos els recomanem dues
sessions setmanals.
Important: Els alumnes de violí, guitarra, flauta, clarinet i saxo han de participar en els conjunts instrumentals i a l’orquestra.
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Instruments d’orquestra a preu d’oferta
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: cal concretar-lo amb el professor

Preu: 86 €

Un instrument sol
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: cal concretar-lo amb el professor

Preu: 108 €

Dos instruments
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: cal concretar-lo amb el professor

Preu: 165 €

EXTRAESCOLARS

MUSICA

Lectura i teoria musical

La lectura i la teoria musical donen les bases per interpretar una partitura,
alhora que introdueixen l’alumne en els principis bàsics de l’harmonia, la composició i la forma musical. L’educació auditiva (aural training) que s’avalua dins
els exàmens d’instrument, ocupa també una part del curs.
Classes col·lectives. Mínim: tres alumnes. Màxim: vuit alumnes.
Important: Els horaris es decidiran a principis de curs, d´acord amb les possibilitats dels alumnes.

M0308

M0307

M0306

M0305

M0304

M0303

M0302

M0301

M0300

Nota: A partir de 5è curs, les sessions són de 90 minuts. A partir de 6è curs,
el curs de lectura i teoria musical consistirà en dues sessions de 60 minuts,
per tal de poder cobrir el temari dels cursos superiors.

2017-18

1r curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: una sessió de 90 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
2n curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: una sessió de 90 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
3r curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: una sessió de 90 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
4t curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: una sessió de 90 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
5è curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: una sessió de 90 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
6è curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: dues sessions de 60 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
7è curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: dues sessions de 60 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
8è curs
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: dues sessions de 60 minuts a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes
CLASSES INDIVIDUALS (1 hora setmanal)
Data inici: Dilluns 18 de setembre
Horari: a decidir amb el professor d´acord amb les possibilitats dels alumnes

Preu: 43 €

Preu: 43 €

Preu: 43 €

Preu: 43 €

Preu: 65 €

Preu: 82 €

Preu: 82 €

Preu: 82 €

Preu: 108 €
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MUSICA
Orquestres i conjunts instrumentals

Tots els alumnes inscrits a instruments susceptibles de ser tocats en grup,
a participar al conjunt de la seva família instrumental i a l’Orquestra d’IPSI.
Conjunt instrumental
Format per instruments iguals. Hi haurà un assaig setmanal. D’acord amb
les possibilitats del diferents alumnes, el professor/a informarà dels horaris
d’assaig.
Orquestra d’IPSI
L’Orquestra d´IPSI fa dues produccions anuals. Una per Nadal i l’ l’altra per
Sant Jordi.
Per això, els alumnes reben les partitures que es treballaran amb temps, per
tal que les puguin estudiar amb els professors d’instrument.
Aproximadament unes dues setmanes abans del concert, l’ Orquestra es
troba per uns assaigs intensius en cap de setmana, matí i tarda, que són
d’obligat compliment.
Els programes són molt engrescadors i demanen un esforç per part de
cadascun dels integrants de l’orquestra.

IMPORTANT:
L´Escola no es fa responsable dels instruments deixats a les classes
fora de l´horari escolar. A la vegada, insistim molt que els instruments
es deixin a la classe i no a passadissos o escales. Si voleu guardar-los
en un lloc vigilat, contacteu amb la direcció de l´Escola de Música, a
musica@ipsi.cat
MOLT IMPORTANT: CLASSES NO DONADES
Per al retorn de classes no donades, abans de passar per Administració, contacteu sempre, abans, amb nosaltres.
1. Classes no donades per malatia, indisposició del professor o altres
causes no atribuïbles a l’alumne: es retorna l’import.
2. Classes que coincideixin en dia de festa, vacances de Nadal o Setmana Santa: no són recuperables ni es retorna l’import.
3. Classes no donades per malaltia, indisposició de l’alumne o altres
causes no atribuïbles a l’Escola: no es recuperen ni es retorna l’import
de la classe.
4. Convivències, excursions i activitats d’escola: es recupera la classe o
es retorna l’import.

16

EXTRAESCOLARS

ESCENA

ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES
L’escola d’arts escèniques de l’IPSI ofereix un ventall de possibilitats de formació en les diferents arts escèniques que proporcionen un espai on imaginar,
experimentar, aprendre i crear. Amb la voluntat d’obrir les possibilitat immenses de l’art, en ell mateix o com a acompanyament de tots els aprenentatges.
I amb l’objectiu que els alumnes visquin l’experiència formativa com a procés i
no com a resultat, proposem que els cursos siguin un espai de treball, d’assaig
i d’aprenentatge per si sols on l’alumne pugui expressar-se i crear, utilitzant el
llenguatge i el cos com a mitjans de comunicació.
L’escola d’arts escèniques de l’IPSI s’organitza en:
TEATRE
Còmics (Primària)
Dramàtics (ESO)
Tràgics (Batxillerat)
TEATRE MUSICAL
Antaviana (4rt, 5è, 6è primària)
Cats (ESO i Batxillerat)
EXPRESSIÓ CORPORAL
Chaplins (Infantil - de P3 a P5)
EXPRESSIÓ CORPORAL I TEATRE DE GEST
Rivels (Primària)
Keatons (ESO i Batxillerat)
DANSA
CLÀSSICA
Cignes (P4 i P5)
Trencanous (Primària)
Giselle (ESO i Batxillerat)
JAZZ I CONTEMPORÀNIA
Twist (Primària)
Swing (ESO i Batxillerat)
DANSA URBANA: HIP-HOP
C-Walk (4rt, 5è, 6è primària i ESO)
New Style (ESO i Batxillerat)
MÀGIA
Mags (4rt, 5è, 6è primària)
Il.lusionistes (ESO i Batxillerat)

2017-18
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SCENA
TEATRE

Fer teatre, jugar a ser un altre, interpretar contes, rols, personatges imaginaris. La pràctica de la improvisació, el diàleg i la creació d’escenes. Treballar l’expressivitat, l’escolta, l’observació, la consciència del propi cos dins
l’espai. Desenvolupar la creativitat pròpia i adquirir habilitats d’actuació. I
gaudir del teatre utilitzant la paraula i el cos per començar a interpretar i a
jugar a ser actors més enllà de les habilitats actorals. Exercitant les capacitats comunicatives, així com la capacitat de raonar i analitzar les accions
i el missatge que volem transmetre. Aprendre a parlar i a desinhibir-se, i
expressar-se fluidament utilitzant la paraula com a partitura, i el cos com a
instrument.

D0301

D0300

Còmics
Alumnes de 1r, 2n, 3r primària
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h
Alumnes de 4rt, 5è, 6è primària
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

El teatre és poesia que surt del llibre per fer-se humana
Federico García Lorca

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Tràgics
Alumnes d’ESO i Batxillerat
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 h

Preu: 65 €

D0303

D0302

Dramàtics
Alumnes ESO
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia
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EXTRAESCOLARS

ESCENA

TEATRE MUSICAL

El teatre musical és un gènere que integra la dansa, la interpretació i el cant,
a través de la música i l’explicació d’una història. Quan veiem un musical ens
captiva com se’ns explica una història mentre els actors canten i ballen, i quan
els infants ho descobreixen els fascina la llibertat d’endinsar-se en un univers
poètic.
Formació que integra: Veu i cant, interpretació de cançons amb suport
instrumental. Dansa i teatre. Creació de coreografia i moviment.

Amb l’objectiu que aquesta pràctica permeti a l’alumne de teatre musical:
cantar, interpretar i ballar. Aquest curs ofereix una formació completa amb la
finalitat de poder interpretar una cançó o bé, escenificar un petit musical si el
grup ho permet.

L’art, en si mateix, és un intent de posar ordre en el caos
Stephen Sondheim

D0600

Antaviana
Alumnes de 4rt, 5è, 6è primària
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres 17:00 a 18:30 h

D0601

Cats
Alumnes d’ESO i Batxillerat
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres 18:30 a 20:00 h

EXPRESSIÓ CORPORAL:

Preu: 75 €

Preu: 75 €

Aquesta formació és un espai obert al joc. El joc en si mateix, però també com
a mitjà que aporta la tècnica. Jocs d’escalfament, de percepció, d’observació,
de psicomotricitat. Motivar i activar la imaginació per jugar a ser un altre. A
partir d’aquest exercici lúdic, els infants adquireixen consciència del propi cos,
coneixença de si mateixos i del seu imaginari. Promou la creativitat, l’expressió,
i la relació amb els altres fomentant la integració de l’alumne i del grup-classe.

No és com es mou el cos, sinó què és el que el mou
Pina Bausch

D0001

D0000

Chaplins
Alumnes de P3 a P5
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h

2017-18

Alumnes de P3 a P5
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

Preu: 50 €

Preu: 50 €
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SCENA

EXPRESSIÓ CORPORAL i TEATRE DE GEST
Formació que integra: Expressió corporal, gest, mim, pantomima, improvisació, creació del gag i comicitat. La creació del personatge i de l’escena.
Jugar a ser. Jugar amb les emocions i les sensacions. Buscar diferents maneres d’expressar-nos, de caminar, de moure’ns. Introduir la màscara, i experimentar com ens modifica el moviment, la veu, l’actitud, el gest. Elements
teatrals de joc, de manipulació d’objectes, que ens portaran a la pràctica de
la improvisació.
L’objectiu d’aquest curs no és el de treballar sobre el text, sinó aprofundir
en l’experimentació i la imaginació de cada alumne/a. Partir del joc, de la
recerca i de la investigació per potenciar la desinhibició i viure propostes
que sensibilitzin en virtut de la creativitat i el sentit de l’humor. Ser autors
de la història que es vol explicar. I entrenar la capacitat de reacció i improvisació, plantejant situacions de la vida que es poden traduir a diferents tipus
de llenguatges teatrals.
Creure que s’és pallasso per posar-se una piloteta vermella al nas, un parell de
sabates desmesurades i udolar amb veu aguda, és una ingenuïtat d’idiotes.
Dario Fo

D0701

D0700

Rivels
Alumnes de primària
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia

Alumnes de primària
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i Dijous de 17.00h a 18.00 h

D0703

D0702

Keatons
Alumnes d’ESO
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous migdia
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Alumnes de d’ESO i Batxillerat
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 18.15 A 19.15 h

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

EXTRAESCOLARS

ESCENA

DANSA

Què hi ha davant d’un alumne/a quan fa un exercici? En quin espai es situa?
On mira? Salta, estira, camina, gira, quan l’alumne de dansa es mou envia el
moviment cap a l’exterior i projecta una expressió. Del moviment al goig i del
goig a l’aprenentatge. Treballa el perfeccionament del moviment, la col·locació,
la mesura, per desenvolupar qualitat del moviment que esdevé més precís.
Utilitzant el cos com a instrument de creació i el moviment com a poesia del
llenguatge.
Dansa clàssica

La dansa clàssica treballa prenent com a punt de partida la pràctica de determinades postures, el perfeccionament tècnic i l’elasticitat. La col·locació,
la correcció postural, la consciència i la percepció del propi gest. L’expressió
dins d’una partitura de moviment. Treballa la precisió, la mesura, el metratge,
el tempo, el rigor i la disciplina en l’exercici i la repetició. El seu aprenentatge
desenvolupa la consciència corporal, la coordinació, la concentració, i la psicomotricitat.

No intento ballar millor que ningú. Només intento fer-ho millor que jo mateix.
Mikhail Baryshnikov

D0100

Cignes
Alumnes de P4 i P5
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h

D0102

D0101

Trencanous
Alumnes de Primària
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous migdia
Alumnes de Primària
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h

D0104

Alumnes de Batxillerat
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia

D0105

D0103

Giselle
Alumnes d’ESO
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia

Alumnes d’ESO i Batxillerat
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 18.00 a 19.00 h

2017-18

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €
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SCENA
Dansa contemporània i Jazz

Aquesta disciplina s’ocupa de despertar la creativitat. Les possibilitats expressives de moviment. Treballa la improvisació, la recerca i la investigació
de les capacitats de moviment pròpies. L’aprenentatge en aquesta disciplina promou que el recorregut del moviment sorgeixi del propi alumne/a.
Un camí que ens portarà cap a la creació de la coreografia aprofundint en
l’escolta i l’adquisició del ritme.
Si hagués pogut dir el que volia dir, no hauria trobat la raó per ballar
Isadora Duncan

D0400

Alumnes de Primària
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous migdia

Preu: 65 €

D0401

Twist

Alumnes de Primària
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h

Preu: 65 €

D0403

Preu: 65 €

Alumnes de Batxillerat
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous migdia

Preu: 65 €

D0404

D0402

Swing
Alumnes de ESO
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous migdia

Alumnes d’ESO i Batxillerat
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 19.00 a 20.00 h

Preu: 65 €
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ESCENA

Dansa urbana (Hip Hop)

L’expressió “dansa urbana” no s’utilitza com a definició de cap gènere de
ball. Dins de la dansa urbana hi trobem una varietat d’estils: popping, locking, new style, hip-hop..i tots ells configuren la base de la disciplina que es
proposa en aquest proper curs.
La dansa urbana conceptualitza el ballar amb el gest quotidià. I la seva
pràctica proposa inventar un gest modern per a un nou tipus de ball. Anar
més enllà de la realitat en si mateixa per donar-li forma de moviment, desenvolupant un imaginari que creï imatges amb el cos.

Quan ballo, tinc la sensació que sóc una pintura a l’aire.
Pharrell Williams

D0200

C-Walk
Alumnes 4rt, 5è, 6è primària
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia

D0202

Alumnes d’ESO
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 h

D0203

D0201

New Style
Alumnes d’ ESO
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia

Alumnes Batxillerat
Data inici: Dimarts 3 octubre
Horari: Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 h

MÀGIA

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

Preu: 65 €

La màgia ens endinsa inconscientment a un munt d’elements i accions on el
factor sorpresa és clau. Sense adonar-nos, la seva pràctica implica una gran
quantitat de jocs i matemàtica. El gran interès d’aquesta experiència és que
permet treballar a més a més de l’expressió oral, les capacitats artístiques,
el treball individual i en grup i, fins i tot, la psicomotricitat fina. Amb l’objectiu
de descobrir i aprendre trucs, aquesta disciplina requereix d’assaig, i aporta
il·lusió, superació personal, concentració i habilitats expressives de llenguatge.

L’assumpte no està en la velocitat de les mans, l’assumpte està en la sumatòria
de les tècniques manuals i psicològiques posades al servei de la il·lusió
René Lavand

D0500

Mags
Alumnes 4rt, 5è, 6è primària
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia

D0501

Il·lusionistes
Alumnes ESO i Batxillerat
Data inici: Dilluns 2 octubre
Horari: Dilluns i dimecres migdia

2017-18

Preu: 59 €

Preu: 59 €
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IDIOMES

L’Escola d’Idiomes IPSI pretén integrar els esforços per a l’aprenentatge de les llengües anglesa, alemanya i
francesa mitjançant les programacions escolars i les activitats de fora d’horari escolar per tal de facilitar als
alumnes un nivell suficient en l’ús d’aquestes llengües, que pugui ser avalat per les titulacions del marc comú
europeu:
NIVELL MARC COMÚ EUROPEU:
A 1: Usuari bàsic

Anglès

Francès

Alemany

A1

A1
2n d’ESO

FIT 1
2n d’ESO

A2
3r d’ESO

FIT 2
4t d’ESO

B1
4t d’ESO

Goethe–
Zertifikat B 1
2n de Batxillerat

L’alumne és capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats.
Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre
preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les
coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra
persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

A 2: Usuari bàsic

L’alumne és capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple,
informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals
que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes
familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva
experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

B 1: Usuari independent

L’alumne és capaç de comprendre les idees principals d’una informació
clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la
major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja
en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un
discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i
donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

6è de
Primària

2n o 3r
d’ESO

B 2: Usuari independent

First
Certificate
(Cambridge)
4t d’ESO,
1r o 2n
de Batxillerat

B2
1r de Batxillerat

Goethe–
Zertifikat B 2
Un curs
després
d’acabar
Batxillerat

C 1: Usuari experimentat

Advanced
(Cambridge)
Un curs
després
d’acabar
Batxillerat

C1
Un curs
després
d’acabar
Batxillerat

Goethe–
Zertifikat C 1
Dos cursos
després
d’acabar
Batxillerat

C2
Dos cursos
després
d’acabarBatxillerat

Goethe–
Zertifikat C 2
Quatre cursos després
d’ acabar
Batxillerat

L’alumne és capaç de comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent discussions
tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se
amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció
habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels
interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de
temes i expressar un punt de vista sobre aquests.
L’alumne és capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i
complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i
espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules
o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a
propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben
estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat
d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

C2: Usuari experimentat

Proficiency
(Cambridge)
L’alumne és capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que
Dos cursos
llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals
després
o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera cod’acabar
herent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint
Batxillerat
matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Els cursos d’anglès comencen a Educació Infantil 3 fins a 2n de Batxillerat, els d’alemany a 2n d’ESO i els de francès a 3r d’ESO.
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CORRESPONDÈNCIES ENTRE ELS CURSOS ESCOLARS I ELS CURSOS DE L’ESCOLA D’IDIOMES
Curs

Anglès

Francès

P3

Young Toddler

P4

Toddler

P5

Snapper

!r de Primària

Young Kid

2n de Primària

Kid 1

3r de Primària

Kid 2

4t de Primària

Kid 3

5è de Primària

Junior 1 / Junior 2

6è de Primària

Junior 2 / Junior 3 (A2)

1r d’ESO

Junior 3 (A2) / Junior 4

2n d’ESO

Junior 4 / Senior 1 (B1)

3r d’ESO

Senior 1 (B1) / Senior 2 / Senior 3 (B2)

DELF A 2 (A2)

4t d’ESO

Senior 2 / Senior 3 (B2)

DELF B 1 (B1

1r de Batxillerat

Senior 3 (B2) / Advanced 1

Alemany

FIT 1 (A1)

FIT 2 (A2)

2n de Batxillerat Senior 3 (B2) / Advanced 1/ Advanced 2(C1) DELF B 2 (B2) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (B1)

INFORMACIONS IMPORTANTS:
Nombre d’alumnes per grup: El nombre mínim d’alumnes per a la constitució d’un grup és de vuit, i el màxim de
setze. El nombre de places per grup és limitat i es cobriran per ordre d’inscripció.
Les dates d’inscripció de l’Escola d’Idiomes del 9 al 14 de juny per als alumnes ja inscrits al curs 2016-2017,
i del 15 al 21 de juny per als alumnes nous excepte per als alumnes que el proper curs faran Educació Infantil 3 (EI3), que
ho podran fer fins el 30 de juny.
Del 22 al 28 de juny es podran fer canvis d’inscripció per tal que l’alumne estigui inscrit en un grup on hi hagi un mínim
de 8 alumnes, i per tant, se’n pugui garantir la formació.
Material i assistència: En cas de no assistir a classe, caldrà una nota signada per la mare, el pare o el tutor. Es
recorda que és imprescindible portar tot el material a classe des del primer dia:
1) Els alumnes de 3r i 4t de Primària hauran de portar els llibres de text, llibreta, llapis, goma i maquineta.
2) Els alumnes des de 5è de Primària i fins a 2n de Batxillerat hauran de portar els llibres de text, llibreta, llapis, goma,
maquineta, bolígraf blau i bolígraf vermell.
Normativa de l’aula: Per tal de poder aconseguir el progrés necessari per a assolir els objectius establerts cal ser
puntual, tenir un alt nivell de respecte cap als companys, el professorat i les seves indicacions; a més a més de mostrar
voluntat de treball i cooperació a l’aula.
Es demana la col·laboració dels pares en aquest sentit, i per tant, s’informarà els pares dels alumnes que no respectin la
normativa o no presentin els deures, mitjançant una nota escrita que hauran de signar i fer arribar al professor/a respectiu
no més tard d’una setmana d’haver-la rebuda.
Deures a casa: A partir de 5è de Primària i fins a 2n de Batxillerat els alumnes hauran de fer deures a casa una vegada
per setmana per tal d’assimilar en profunditat el que s’ha treballat a classe. Aquests deures s’hauran de presentar al professor/a cada dilluns o dimarts.
Calendari lectiu: Els cursos començaran dilluns 2 d’octubre (grups de dilluns i dimecres) i dimarts 3 d’octubre (grups
de dimarts i dijous). L’últim dia del curs serà el dimecres 20 de juny
Totes les jornades escolars seran lectives, incloent les corresponents a les Jornades Culturals i les Jornades Literàries.
No s’impartiran classes la diada de Sant Jordi, o quan hi hagi sortides escolars que siguin incompatibles amb l’horari de
l’Escola d’Idiomes, així com el dinar de Nadal per als alumnes de mitja pensió.
Llibres per als cursos de llengües estrangeres per al curs 2017-2018: Les famílies podran adquirir
els llibres per al proper curs escolar 2017-2018 a la mateixa escola. El full per sol·licitar els llibres el podeu demanar a la
recepció de l’Escola, a partir del 15 de juny. Un cop emplenat caldrà lliurar-lo a la mateixa recepció abans del 30 de juny.
Aules: El professorat de l’Escola d’Idiomes portarà els alumnes d’Educació Infantil i de Primària a les aules corresponents. Els alumnes d’ESO i Batxillerat trobaran a partir de divendres 30 de setembre la informació de l’aula on s’impartiran
les classes al taulell d’anuncis del vestíbul d’ESO i de Provença.
Consultes: Per a qualsevol dubte, ens podeu contactar a idiomes@ipsi.cat

2017-18
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ANGLÈS

I0001

Young Toddler (per a alumnes de P 3)
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Splash, Starter, Oxford University Press, ISBN 9780194025140

Preu: 64 €

I0002

Young Toddler (per a alumnes de P3)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Splash, Starter, Oxford University Press, ISBN 9780194025140

Preu: 64 €

I0003

Toddler (per a alumnes de P4)
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Splash, A, Oxford University Press, ISBN 9780194025164

Preu: 64 €

I0004

Cicle Toddler
Aquest cicle té com a objectiu introduir els nens i nenes a la llengua anglesa tot treballant de manera lúdica continguts propis del seu entorn proper
(objectes de la classe, parts del cos, la casa, els transports, el temps, etc).

Toddler (per a alumnes de P4)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Splash, A, Oxford University Press, ISBN 9780194025164

Preu: 64 €

I0101

Snapper (per a alumnes de P5)
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Splash, B, Oxford University Press, ISBN 9780194025188

Preu: 64 €

I0102

Cicle Snapper
Aquest cicle té com a objectiu consolidar els continguts del cicle anterior i treballar temes nous a través d’històries, representacions, diàlegs, cançons, etc.

Snapper (per a alumnes de P5)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Splash, B, Oxford University Press, ISBN 9780194025188

Preu: 64 €
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I0201

Young Kid (per a alumnes de 1r de Primària).
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Quest 1 Pupil’s Pack, Macmillan, ISBN 9780230415942

Preu: 64 €

I0202

Cicle Kid
Aquest cicle té com objectiu el reconeixement i el posterior aprofundiment
actiu en el vocabulari de l’entorn de l’alumne, la comprensió global de textos
orals i escrits i una introducció a la producció oral i escrita.

Young Kid (per a alumnes de 1r de Primària).
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h
Llibres: Quest 1 Pupil’s Pack, Macmillan, ISBN 9780230415942

Preu: 64 €

Preu: 71 €

I0203

Kid 1 (per alumnes de 2n de Primària).
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.15 h
Llibres: Footprints 1 Pupil’s Book Pack, Macmillan, ISBN 9780230011991
Footprints 1 Activity Book, Macmillan, ISBN 9780230011908

Preu: 71 €

I0204

Kid 1 (per a alumnes de 2n Primària)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h
Llibres: Footprints 1 Pupil’s Book Pack, Macmillan, ISBN 9780230011991
Footprints 1 Activity Book, Macmillan, ISBN 9780230011908

Preu: 71 €

I0205

Kid 2 (per a alumnes de 3r de Primària).
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.15 h
Llibres: Footprints 2 Pupil’s Pack, Macmillan, ISBN 9780230012097
Footprints 2 Activity Book, Macmillan, ISBN 9780230012011

Preu: 71 €

I0206

Kid 2 (per a alumnes de 3r de Primària)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h
Llibres: Footprints 2 Pupil’s Pack, Macmillan, ISBN 9780230012097
Footprints 2 Activity Book, Macmillan, ISBN 9780230012011

Preu: 71 €

I0207

Kid 3 ( per a alumnes de 4t de Primària).
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.15 h		
Llibres: Footprints 3 Pupil’s Book, Macmillan, ISBN 9780230012103
Footprints 3 Activity Pack, Macmillan, ISBN 9780230012110
Kid 3 ( per a alumnes de 4t de Primària).
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h
Llibres: Footprints 3 Pupil’s Book, Macmillan, ISBN 9780230012103
Footprints 3 Activity Pack, Macmillan, ISBN 9780230012110

Preu: 71 €

I0208

A partir de KID 1 els diferents grups de cada nivell es formen tenint en compte
el nivell d’anglès dels alumnes.

2017-18
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I0308

I0307

I0306

I0304

I0303

I0302

Cicle Junior
Aquest cicle té com a objectiu la comprensió tant global com detallada
de documents orals i textos escrits corresponents a l’edat de l’alumne i la
producció oral i escrita en situacions comunicatives de la vida quotidiana així
com la introducció a la utilització autònoma de les fonts de recursos adients.

28

Preu: 71 €
Junior 1 (per a alumnes de 4t avançats i 5è de Primària)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h
Llibres: English in Mind 2nd Ed., Starter, Student’s Book, Cambridge University Press,
ISBN 9788483239551
English in Mind 2nd Ed., Starter, Workbook, Cambridge University Press,
ISBN 9788483235201
Preu: 71 €
Junior 2 (per a alumnes de 6è de Primària i alumnes de 5è de Primària que hagin
superat Kid 3 molt satisfactòriament).
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.15 h
Llibres: English in Mind 2nd Ed., Student’s Book 1, Cambridge University Press,
ISBN 9788483237908
English in Mind 2nd Ed., Workbook 1, Cambridge University Press, ISBN
9788483239865
Preu: 71 €
Junior 2 (per a alumnes de 6è de Primària i alumnes de 5è de Primària que hagin
superat Kid 3 molt satisfactòriament).
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h
Llibres: English in Mind 2nd Ed., Student’s Book 1, Cambridge University Press,
ISBN 9788483237908
English in Mind 2nd Ed., Workbook 1, Cambridge University Press, ISBN
9788483239865
Preu: 71 €
Junior 3 (A2) (per a alumnes de 6è de Primària que hagin cursat Junior 2)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h
Llibres: English in Mind 2nd Ed., Student’s Book 1, Cambridge University Press,
ISBN 9788483237908
English in Mind 2nd Ed., Workbook 1, Cambridge University Press, ISBN
9788483239865
(els mateixos llibres que Junior 2)
Preu: 87 €
Junior 3 (A2) (per a alumnes de 1r d’ESO).
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 16.45 a 18.15 h
Llibres: English in Mind 2nd Ed., Student’s Book 1, Cambridge University Press,
ISBN 9788483237908
English in Mind 2nd Ed., Workbook 1, Cambridge University Press, ISBN
9788483239865
(els mateixos llibres que Junior 2)
Junior 4 (per a alumnes de 2n d’ESO i alumnes de 1r d’ESO que hagin cursat Junior Preu: 87 €
3 a Primària).
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 16.45 a 18.15 h
Llibres: English in Mind 2nd Ed., Student’s Book 2, Cambridge University Press,
ISBN 9788483239636
English in Mind 2nd Ed., Workbook 2, Cambridge University Press, ISBN
9788483238417

EXTRAESCOLARS
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Senior 1 i 2
Aquest cicle té com a objectiu la millora de la comprensió global i detallada de
documents orals i textos escrits, el perfeccionament de la producció tant oral
com escrita així com un aprofundiment en la utilització autònoma de les fonts
de recursos adient.

I0402
I0404

Preu: 92 €

Senior 1 (B1) PET Cambridge Exam (per a alumnes de 3r d’ESO i alumnes de 2n
d’ESO que hagin cursat Junior 4).
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 16.45 a 18.15 h
Llibres: English in Mind 2nd Ed., Student’s Book 3 Cambridge University Press, ISBN
9788483236420
English in Mind 2nd Ed., Workbook 3, Cambridge University Press, ISBN
9788483234969

Senior 2 (per a alumnes de 4t d’ESO i alumnes de 3r d’ESO que hagin cursat Senior 1). Preu: 92 €
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 16.45 a 18.15 h
Llibres: English in Mind New Edition, Student’s Book 4, Cambridge University Press,
ISBN 9788483237519
English in Mind New Edition, Workbook 4, Cambridge University Press, ISBN
9788483237526

I0502

Senior 3 (B2) FCE Cambridge Exam
Aquest curs té com a objectiu el domini dels aspectes bàsics de la llengua
anglesa per tal de comprendre i expressar-se - oralment i per escrit - amb un
grau elevat de correcció.

2017-18

Senior 3 (B2) FCE Cambridge (per a alumnes d’ESO que hagin cursat Senior 2 i
alumnes de Batxillerat)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 16.45 a 18.15 h
Llibres: Complete First For Schools, for Spanish Speakers,, Student’s Book without
answers.
ISBN 9788483239933
Complete First for Schools, 2n Edition, Workbook without answers. ISBN
9788483239803

Preu: 115 €
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DIOMES
I0601

Cicle Advanced
Aquest cicle té com a objectiu el domini dels diferents aspectes de la llengua anglesa per tal de comprendre i expressar-se, oralment i per escrit, en
la totalitat de les situacions possibles, posant èmfasi en la llengua per a fins
específics.
Advanced 1 (per a alumnes de Batxillerat i exalumnes que hagin superat l’examen del
First Certificate in English)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.15 a 18.45 h
Llibres: Complete Advanced, 2n Edition, Student’s Book without answers. ISBN
9781107631069
Complete Advanced, 2n Edition, Workbook without answers. ISBN
9781107631489

Preu: 120 €

I0602

Advanced 2 (C1) CAE Cambridge Exam
Advanced 2 (per a alumnes de Batxillerat i exalumnes que hagin cursat el nivell Advanced 1)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.15 a 18.45 h
Llibres: Complete Advanced, 2n Edition, Student’s Book without answers. ISBN
9781107631069
Complete Advanced, 2n Edition, Workbook without answers. ISBN
9781107631489

Preu: 120 €

Preu: 120 €

I0603

Proficiency (C2) CPE Cambridge Exam
Proficiency (per a alumnes de Batxillerat i exalumnes que hagin cursat el nivell Advanced 2)
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 17.15 a 18.45 h
Llibres: Cambridge English Proficiency Masterclass, Oxford University Press, ISBN
9780194705240
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I0701

Fit in Deutsch 1

Alemany per a alumnes de 2n d’ESO que es presenten a l’examen oficial FIT in
DEUTSCH 1
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 13.15 a 14.30 h
Llibres: Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1 Übungs- und Testbuch, Klett. ISBN
9783126763301

I0702

Fit in Deutsch 2

Alemany per a alumnes de 4t d’ESO que es presenten a l’examen oficial FIT in
DEUTSCH 2
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 12.30 a 13.15 h
Llibres: Fit fürs Goethe-Zertifikat A2, Deutschprüfung für Jugendliche, Tipps
und Übungen, Brigitte Schaefer und Frauke van der Werff, Hueber.
ISBN 9783190118731

I0703

Alemany 5

Alemany per alumnes de Batxillerat que hagin cursat 4 cursos d’alemany a ESO.
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 15.45 a 17.15 h
Llibres: Netzwerk B1.1, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und Arbeitsbuc, Klett.
ISBN 9783126050142

Alemany 6

I0704

IDIOMES

ALEMANY

Alemany per alumnes de Batxillerat que hagin cursat Alemany 5
Data inici: Dimarts 3 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 15.45 a 17.15 h
Llibres: Netzwerk B1.2, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und Arbeitsbuch, Klett.
ISBN 9783126050050

Preu: 53 €

Preu: 71 €

I1001

DELF A-2 (per a alumnes de 3r d’ESO )
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 13.45 a 14.30 h
Llibres: Les clés du nouveau DELF A2, editorial Difusión, ISBN 9788484433538

Preu: 53 €

I1002

DELF B-1 (per a alumnes de 4t d’ESO)
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns i dimecres de 12.30 a 13.15 h h
Llibres: Les clés du nouveau DELF B1, editorial Difusión, ISBN 9788484433569

Preu: 53 €

DELF B- 2.1 (per a alumnes de 1r de Batxillerat)
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 15.30 a 17.00 h
Llibres: Destination DELF B2 - Préparation au DELF scolaire et junior,
ISBN 9788853012579

Preu: 72 €

I1003

Preu: 71 €

DELF B- 2.2 (per a alumnes de 2n de Batxillerat)
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dimarts i dijous de 15.30 a 17.00 h
Llibres: Destination DELF B2 - Préparation au DELF scolaire et junior,
ISBN 9788853012579

Preu: 72 €

I1004

FRANCÈS

Preu: 53 €

2017-18
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ViP

VISUAL I PLÀSTICA

G0201

Per a alumnes de 1r a 3r de Primària
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns de 17.00 a 18.30 h
Lloc: aula-taller de Plàstica de Primària

Preu: 48 €

G0202

L’extraescolar d’Educació Visual i Plàstica té com a objectiu principal que
els nois i noies (nens i nenes) potenciïn la seva creativitat a través del
treball artístic. D’aquesta manera proposa un espai de taller en què els
alumnes puguin treballar amb materials i tècniques diversos segons els
seus interessos. Aquesta activitat permetrà que els alumnes agafin confiança en el camp de les arts i se sentin cada vegada més capaços d’ investigar, experimentar, comunicar i expressar mitjançant el llenguatge (audio)
visual i plàstic.

Per a alumnes de 4t a 6è de Primària
Data inici: Dimecres 4 d’octubre
Horari: Dimecres de 17.00 a 18.30 h
Lloc: aula-taller de Plàstica de Primària

Preu: 48 €
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ALTRES
AULA DE TREBALL

T0101

Aula de Treball: Per fer deures o treballs escolars, individuals o de grup, sempre respectant les normes que indiqui el professor que se'n farà responsable.
Està oberta a alumnes de Primària i de secundària. La inscripció s’ha de fer
per dies fixes setmanals, que podran ser 5, 4, 3, 2 o 1.
Aula de treball i d’estudi
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 18 h

Preu: 9 €
(mensuals per
dia fix setmanal)

ROBÒTICA

R0000

En aquesta activitat es farà una introducció a l’anàlisi, la construcció i la programació de robots, per motivar el pensament tecnològic, l’esperit innovador i
la creativitat en l’alumnat.
Els objectius principals són:
- Apropar els alumnes al món de la robòtica a partir d’una metodologia
experimental i innovadora,
- desenvolupar habilitats i capacitats de lògica, resolució de problemes,
imaginació i creativitat,
- incrementar la vocació per la ciència i la tecnologia, i
- aprendre a resoldre problemes de manera autònoma mitjançant el treball
per projectes
En aquesta extraescolar es treballa a partir de robots tipus LEGO Mindstorms, amb un màxim de 3 alumnes per robot. Aquests robots permeten construir, modificar i ampliar-los d’una manera àgil i intuïtiva, tant a nivell mecànic
com de programació.
L’aposta d’aquest any és tornar a participar a la famosa competició de robòtica
de Lego, la First Lego League (FLL)* on els alumnes competiran formant un
equip d’entre 3 i 10 persones.
Per mes informació de la lliga i el desafiament actual es pot consultar la informació a http://www.firstlegoleague.es/ca/
En finalitzar la lliga (pendent de dates), és realitzaran activitats a l’aula relacionades amb el món de la robòtica utilitzant diferents tecnologies: el disseny, la
impressió 3D, la sensorització, i l’arduino entre d’altres.
Introducció a la robòtica per a alumnes d’ESO
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns de 16.30 a 18.30 h

Preu: 43 €

La FLL és descriu com un repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia i que utilitza desafiaments temàtics per interessar els joves, de 10 a 16
anys, en la investigació, la resolució de problemes, i la ciència.

2017-18
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ALTRES

ESCACS

CURS D’ESCACS

P0002 P0001 P0000

Curs d’escacs per alumnes de P5 fins a 6è de Primària, impartit per professors/-es de l’Escola d’Escacs de Barcelona (www.eebcn.net).
L’objectiu del curs és introduir els alumnes al món dels escacs, una activitat
que els ha d’ensenyar a aprendre a reflexionar, analitzar, preveure i decidir,
estimular la seva memòria, la seva capacitat d’atenció i a respectar unes
normes, tot això a partir d’unes classes amenes i lúdiques.
Els alumnes tindran l’oportunitat de participar en torneigs d’escacs
interescolars, en la modalitat individual i en la modalitat d’equip.
Durant les primeres setmanes de l’activitat, els diferents grups s’organitzaran per nivells (dins del mateix dia) indiferentment del curs que
cursin els alumnes.
El dia de l’activitat, en acabar les classes, el professor/-a d’escacs anirà a
trobar els alumnes de P5 al seu punt de sortida habitual. Els alumnes de 1r
a 6è de Primària, en acabar les classes, s’hauran d’adreçar a les aules de
la planta 4. El 1r dia de classe el professor/-a d’escacs anirà a trobar els
alumnes de 1r i 2n al seu punt de sortida habitual.
La sortida de l’activitat es farà a les 18 h a les escales interiors, banda
muntanya.

Curs d’escacs per a alumnes de P5, 1r i 2n de Primària (minim 8 i màxim 10 alumnes) Preu: 24 €
Data inici: Dilluns 2 d’octubre
Horari: Dilluns de17.00 a 18.00 h
Curs d’escacs per a alumnes de 3r fins a 6è de Primària (minim 8 i màxim 12 alumnes)
Data inici: Dimarts 2 d’octubre
Horari: Dimarts de17.00 a 18.00 h

Preu: 24 €

Curs d’escacs per a alumnes de 3r fins a 6è de Primària (minim 8 i màxim 12 alumnes)
Data inici: Dimecres 2 d’octubre
Horari: Dimecres de17.00 a 18.00 h

Preu: 24 €

Les inscripcions per a aquesta activitat s’han de fer, com la resta de les
activitats de l’escola fora de l’horari escolar, des de l’opció “zona usuari” de
la web de l’escola (www.ipsi.cat).
Per a qualsevol consulta els pares poden dirigir-se a escacs@ipsi.cat
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PLÀSTICA

INFORMÀTICA

I MOLT MÉS
Serveis centrals, P3, P4, P5 i Educació Primària: Comte Borrell, 243-249
Educació Secundària Obligatòria: Comte Borrell, 212-216
Batxillerats: Provença, 107-109
Departament d’Administració: Comte Borrell, 230 1r 3a
08029 BARCELONA
Tel.: 93.444.90.00 - Fax: 93.452.65.41
ipsi@ipsi.cat - www.ipsi.cat
C E N T R E

C O N C E R TAT
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