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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015-16 
Cal realitzar la inscripció a través del SAVI (procés de compra) fins el 24 de setembre 

 
TÈCNIQUES D’ESTUDI  ·  d’octubre  a maig     15 €/mes       
(1r i 2n ESO)                                                                                                        Quota mensual 
Opció 1: Dilluns de 15:45 a 16:45 

Opció 2: Dimarts de 15:45 a 16:45 
És una activitat parcialment subvencionada per l'AMPA. 
ALERTA perquè no són classes de repàs sinó que es treballen i s'exploren temes com: la 
concentració, la memòria, idees clau, preparació d’exàmens, resolució de problemes, com fer 
un treball, exposició oral, ...      És un recurs complementari a l'Espai d'Aprenentatge Compartit. 
Inscripcions mínimes requerides: 6 

 
ESPAI D’APRENENTATGE COMPARTIT   · de novembre a juny  GRATUÏT       
(estudi, deures i repàs assistits)                                                         NOMÉS PER SOCIS/ES 
Dimarts i Dimecres de 15:45 a 18:00   
Repàs Gratuït a la Biblioteca de l'INS 
Obrim dues tardes a la setmana la Biblioteca de l'institut per fer repàs, estudiar i fer deures i 
treballs individualment o en grup i amb el suport d'adults. És un espai que ha de servir per 
trobar el recolzament necessari (entre els companys o amb adults) per seguir les matèries dels 
cursos sense perdre pistonada. L'activitat és gratuïta pels socis de l'AMPA, si bé es portarà un 
registre d'assistència. Cal fer inscripció. 

 
ALEMANY  ·  d’octubre a maig            20 €/mes 
                Quota Trimestral 
Grup iniciació · Dilluns de 15:45 a 17:15                                
Per aquells alumnes amb inquietud d'aprendre altres idiomes, l'AMPA ofereix la possibilitat de 
realitzar un curs d'iniciació a l'Alemany, un dia a la setmana i una hora i mitja de classe. 
Inscripcions mínimes requerides: 8    ALERTA! Places limitades!      
 

Grup 2n any · Dimarts de 15:45 a 17:15                                    
Per aquells alumnes que van fer el curs d'iniciació durant el curs passat, s'ofereix la 
possibilitat de seguir avançant. Inscripcions mínimes requerides: 8 
                                                               
  

JUST DANDE AT HIGH SCHOOL  ·  d’octubre a maig                          18 €/mes        
                              Quota Mensual 
Dimarts de 18:00 a 19:00  al Gimnàs de l'Institut 
 
T'agrada ballar? Vols aprendre'n amb coreografies actuals? 
Els Dimarts després de l'Espai d'Aprenentatge Compartit, al Gimnàs de l'institut. 
 

Inscripcions mínimes requerides: 7 
 

 
 
ROBÒTICA · d’octubre a maig                                                                20 €/mes 
               Quota Trimestral  
Dijous de 15:45 a 17:15 
 
Es participarà en una lliga basada en reptes de contingut educatiu, per tal de poder superar els 
reptes proposats a través del robot. 
 

Inscripcions mínimes requerides: 6 
 
 
 
MÉS QUE TEATRE!    NOVETAT    ·  d’octubre a maig                         20 €/mes 
                Quota Trimestral  
Dilluns de 15:45 a 17:15 
El teatre és joc, acció, la clau màgica a la porta de l'expressió. És un camí de creixement. 
Estats d'ànim, sentiments, pensaments flueixen a l'escenari, de manera creativa, alliberadora i 
nova. Amb el teatre tenim la possibilitat d'experimentar i descobrir qui som, d'una manera 
lúdica i al mateix temps terapèutica. Descobrir-se a un mateix sense barreres i jugant tots els 
papers de l'auca que vulguis jugar! Cos, pensament i emoció. 
Inscripcions mínimes requerides: 10 

http://www.ampaiesvidreres.org/

