
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 l’Institut de Canyelles Pla del Bosc, situada al C. De la Verge de 
Montserrat, 1 (Canyelles).

En quin horari?
De dilluns a divendres, a partir de les 16.30h (horaris a convenir).
Les classes són d’una hora setmanal, a excepció de Natura i esports, 
2 hores setmanals.

Inscripcions
A partir del 22 de juny inscripcions obertes.
Grups oberts mentre hi hagi plaça.
Inici de les classes el 14 de setembre.
Grups mínims de 4 persones.
Preus: Idiomes (anglès, francès i alemany); Instruments; Natura i 
esports; i Informàtica; 45 € cada activitat. 
Cant: 30 €
Preus especials socis AMPA. 

Repàs i reforç escolar
Català i Castellà: Primària i ESO.
Naturals i Tecnologia: ESO.
Física i Química: ESO. 
Matemàtiques: Cicle Superior de Primària, ESO.
Gestió del Temps Cicle Superior i ESO: Organització i seguiment de 
l’agenda. Recursos per estudiar amb més eficàcia. 
Preus a partir de 45 € segons modalitat: individual; per parelles; o 
petit grup (3/4).
 
Per demanar informarció o bé inscriure’s us podeu dirigir a:      
 - www.canyelles.cat 
 - Despatx de l’AMPA
  ampainstitutpladelbosc@gmail.com
  telèfons: 93 897 33 50 / 609 78 78 40
 - Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14h.
 - Ecijove de dilluns a dissabte de 16.30 a 20.30 h.
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Els idiomes

Aprèn idiomes d’una manera innovadora, dinàmica i humana. Pretén 
ser un referent en el compromís social i treball ben fet.

Anglès

Primària - Secundària - Batxillerats.

 - Fer els deures d’anglès i resoldre dubtes
 - Avançar en l’anglès. Consolidar el que ja sabem i ampliar
 - Listening - Undesrtanding and speaking.

Adults
 - De comunicació.
 - De negocis.

Francès

Joves i adults d’iniciació, ampliació i/o consolidació.
Horaris:
 Tardes, hores a convenir.

Alemany
 
Un idioma en auge per a nens i nenes i adults, coneixerem la llengua, 
els costums i la cultura d’aquest país.

Classes molt pràctiques i il·lustratives.

Un cop al trimestre i quan el temps ho permeti es faran classes fora 
del centre tractant diverses temàtiques.

Preparació per examens oficials.

La música

Instruments

Iniciació a la música, al llenguatge musical i classes 
multi-instrumentals (guitarra elèctrica, guitarra clàsica, piano, 
bateria, acordió, flauta...).

Experimentar la formació en grup “Combo”

Anàlisi i formes de la música clàsica i moderna.
 

Cant

Les classes d’educació vocal i cant estan indicades per a totes aquelles 
persones amb l’objectiu de poder aprendre a controlar i desenvolupar 
la seva qualitat sonora per mitjà de la veu, en tot cas des de la 
docència es prepara a l’alumnat a:

 1. Conèixer l’instrument de la veu
 2. La cura i manteniment de l’instrument de la veu i la seva  
 qualitat sonora.
 3. L’educació de l’oïda.
 4. Realitzar gimnàstica respiratòria dedicada al cant i a la parla.
 5. Practicar mètodes d’escalfament de la veu per la pràctica del  
 cant.
 6. Aprendre i practicar el cant vers el tempo i l’afinació.
 7. Maximitzar els recursos vocals individuals del cantant.
 8. Llenguatge corporal i posada en escena.

Les classes d’educació vocal i cant es dirigiran de forma col·lectiva i 
individual, l’alumnat es classificarà en tres 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-ne algun durant el curs i 
un altre al final de curs, on els alumnes podran demostrar a familiars 
i amics les seves aptituds pel cant.

 Natura i Esports en el Medi

Som un equip que ofereix la possibilitat d’aprendre i practicar 
esports, i conèixer el medi natural.

Activitats:
 Coneixement del Medi Natural fauna i flora
 Senderisme
 Tir amb arc
 Olimpíada del bosc
 Iniciació a l’escalada
 Tallers:
  - Construcció d’una brúixola, arc i refugi
  - Orientació
  - Astronomia i meteorologia
 
A més, es realitzaran sortides en cap de setmana (consultar preus), 
a les quals es podran inscriure els familiars que ho desitgin.

Informàtica

Aprèn informàtica, pretén introduir als nens al fascinant món de la 
informàtica. De forma divertida i pràctica, aniran adquirint habilitat i 
experiència en l'ús de l'ordinador i es familiaritzaran amb els 
programes que més s’adeqüin a la seva edat i interessos.

Com són els cursos?

A través de diferents programes, aprendran els conceptes i aplicacions 
informàtiques més bàsiques. 

Finalitzats els cursos, sabran com utilitzar els programes més 
populars:

  - Què és un ordinador i per què serveix.
  - Què és un programa.
  - Què és un Sistema operatiu: Windows i Linux
  - Escriure amb l'ordinador: Word.
  - Crear presentacions animades: PowerPoint.
  - Què és i com es navega amb seguretat a Internet.
 - Iniciació a les TIC com a eina de treball.
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