
El Club Pla del Bosc
Què és?

El Club Pla del Bosc s’ha concebut com a un complement 
educatiu i de lleure per joves, infants i adults.

On es realitza?

A la Secció d’Institut de Canyelles Pla del Bosc, situada al C. 
De la Verge de Montserrat, 1.

En quin horari?

De dilluns a divendres de 16.30 a les 22h es realitzen 
diferents activitats al centre.
La primera hora, de 16.30 a 17.30, està destinada als socis 
i socies de l’AMPA del centre.

Quin preu tenen les activitats?

El preu de les activitats fora d’horari AMPA dependrà de 
cada activitat, podeu consultar la informació detallada en 
aquest mateix fulletó.

Inscripcions

Podeu contactar a través del correu electrònic 
clubpladelbosc@pladelbosc.eu

Per fer les inscripcions com a socis de l’AMPA de la Secció 
d’Institut Pla del Bosc us podeu dirigir al correu 
ampa@pladelbosc.eu
 

Col·labora:

Organitza:

Club Pla del 
Bosc

Activitats 2013-2014
Formació per a infants, joves i adults



Els idiomes
Anglès i francès

Horaris:
 Dimecres i Dijous (Es formaran els grups segons sol·licituds)

Preus i condicions:
 El període de preinscripció resta obert fins al 27 de setembre.
 Preus de les classes: 
 Grups (mínim 4): 1 h/setmana:  33€ al mes  
    1,5 h/setmana: 43€ al mes
    2 h/setmana i més: Consultar preus
 Individuals i específiques: 23€ per sessió  

Bonificacions especials:
- Si s’inscriuen dos germans o bé tres... s’aplicarà una bonificació 
del 5% a les quotes mensuals dels inscrits. 
- Si s’inscriuen el pare o la mare i un/a fill/a. S’aplicarà un 5% de 
bonificació en ambdues quotes.
- Si la mateixa persona s’inscriu en més d’un curs, les quotes de 
cada curs, quedaran bonificades amb el 5% de descompte.

Aquestes bonificacions no s’aplicaran  a cap dels dos germans si un dels germans, 
ja té la bonificació dels preus de l’AMPA de l’institut.
 

Alemany

Horari: Divendres

Preus i condicions:
 Grups (mínim 4): 1,5h/setmana: 35€ al mes
 
Bonificacions:
 En cas de formar-se grups de més de 10 persones, el preu del 
curs reduirà a 25€ al mes.

Un idioma en auge, coneixerem la llengua i els costums d’aquest país.

La música
Instruments
Horari: Dilluns

Preu i condicions:
 Grups (mínim 4): 1h/setmana: 30€ al mes

Iniciació a la música, al lleguatge musical i classes 
multi-instrumentals.

Cant
Horari: Dimarts
Preu i condicions:
 Grups (mínim 4): 1h/setmana: 30€ al mes

Les classes d’educació vocal i cant estan indicades per a totes aquelles 
persones que vulguin aprendre a controlar i desenvolupar la seva 
qualitat sonora per mitjà de la veu.
Les classes d’educació vocal i cant es dirigiran de forma col·lectiva i 
individual, l’alumnat es classificarà en grups depenent de l’edat.
El curs s’impartirà i tindrà la mateixa duració que el curs escolar, 
estarà dividit en 3 trimestres.
Es faran concerts, hi ha la possibilitat de fer algun durant el curs i altre 
al final de curs, on els alumnes podran demostrar a familiars i amics 
les seves aptituds del cant.

Esports i Natura
Horari: Dimarts
Preu i condicions:
 Grups (mínim 5): 1h/setmana: 30€ al mes

El Club Pla del Bosc fonamenta aquesta proposta en el compromís de 
potenciar i educar als joves en l’aprenentatge i l’interès en el 
coneixement i la pràctica de les diferents activitats d’oci en el Medi 
Natural.
Entre d’altres activitats, el projecte inclou:
 Coneixement del Medi Natural
 Coneixement de la fauna i flora
 Sortides d’exploració de la zona i punts d’interès
 Tallers de supervivència al bosc

A més, es realitzaran sortides en cap de setmana (consultar preus), 
a les quals es podran inscriure els familiars que ho desitgin.

Periodisme i informàtica
Periodisme

Horari: Dilluns

Preu i condicions:
 Grups (mínim 4): Consultar preus

Durant el curs, es combinaran les classes teòriques amb les 
pràctiques. Així, la voluntat és crear des del primer dia una revista 
redactada i publicada pels joves perquè puguin desenvolupar tot allò 
que es vagi ensenyant.

Algunes de les sessions, comptaran amb la presència de professionals 
de la política i el periodisme perquè puguin explicar les experiències 
pròpies i, a la vegada, responguin els dubtes dels alumnes.

Informàtica

Horari: Dilluns

Preu i condicions:
 Grups (mínim 4): 1h/setmana: 35€ al mes

Es pretèn acostar al món de la informàtica a joves i adults, es 
formaran diferents grups, segons la seva edat, necessitats i 
coneixements.

El contingut del cursos podrà incloure:
 - Iniciació a la informàtica
 - Ofimàtica
 - Tallers d’aplicacions especialitzades (per exemple les eïnes que  
   es faran servir al curs de Periodisme)
 - Manteniment d’equips informàtics
 ...

Així com monogràfics, com per exemple la supervisió de l’accés a 
Internet (dirigida a pares, mares i tutors).
 


