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Per a aquest curs tenim set propostes de tallers per a realitzar a les tardes a l’institut, 
en horari 15.15 a 16.15.  Per dinar, la cantina ofereix un plat combinat a 6,50€, i 
estudiem la possibilitat que els alumnes que ho desitgin puguin dinar a la cantina 
amb carmanyola. Us informarem més endavant de les condicions. 

Per als socis de l’AMPA hi haurà un descompte de 5€ 
en la quota mensual de l’activitat. 

 
TALLER DE REPÀS 
 
Vist l’interès d’alguns de vosaltres perquè els vostres fills rebin reforç escolar i aprofitant 
l’oferiment i el projecte educatiu de dos exalumnes del nostre centre, l’AMPA vol seguir 
oferint un any més un servei d’activitats de reforç pels alumnes de secundària que s’adapti a 
les necessitats i interessos dels alumnes.  
El servei que volem oferir consisteix en realitzar classes de reforç, organitzades en petits grups 
d’alumnes del mateix curs o cicle i treballant en les dificultats que aquests puguin tenir en els 
diferents continguts acadèmics.  
Aquests professors reuneixen les capacitats, l’experiència i la formació necessària per poder-
ho dur a terme de manera satisfactòria.  

Les classes de reforç, es començaran a oferir a partir del 2 d’octubre i tindreu la opció 
d’escollir 1 o 2 dies a la setmana en horari de tardes, de 15.20 a 16.30 (1h.10min). 

• Pablo Félez, matrícula d’honor al Batxillerat, Graduat en Biotecnologia i estudiant del Màster 
d’Enginyeria Biològica. 
• Arnau Leiva, coordinador del projecte, Graduat en Ciències de l’Esport (INEFC), Màster en 
Formació del Professorat i actual professor d’educació física i anglès.  
 
QUOTA: 30€/mes 1 classe setmanal 55€/mes 2 classes setmanals 
QUOTA SOCIS AMPA: 25€/mes 1 classe setmanal 50€/mes 2 classes setmanals 
 
TALLER DE TEATRE 
Taller conduït per la Maria Manau, d’ARSÈNIC CREACIÓ SL. 
Ofereix una sessió setmanal de dues hores. S’inicia a l’octubre i finalitza amb un taller (mostra 
pública) al maig.  
És un procés en el qual es treballa a nivell individual i col·lectiu, creant dinàmica de grup, a 
partir d’una proposta, per tal de crear un espectacle, on els alumnes aprendran a moure’s 
per l’espai, a tenir consciència corporal…  
A partir de jocs, improvisacions, exercicis de tècnica corporal, etc, es treballa la confiança de 
l’alumne en ell mateix i amb els Companys per tal d’afavorir la seva presencia escènica.  
Al mateix temps, es treballen aspectes del llenguatge amb el treball de text, que faciliten la 
seva comprensió lectora i la seva dicció i vocalització, així com la projecció de la veu.  
DILLUNS de 15.15 a 17.15 (horari per confirmar) 
QUOTA: 40€/TRIMESTRE  QUOTA SOCIS AMPA: 25€/TRIMESTRE 
 
TALLER DE CANT 

Us proposem un taller de cant amb la Laia Martínez, cantant dels In Crescendo, i participant 
al programa Oh Happy Day. La Laia és ex-alumna del centre i li fa molta il·lusió el projecte.  
És una gran oportunitat per als nostres fills i filles. 
 
DIMARTS de 15.15 a 16.15 
QUOTA: 20€/mes  QUOTA SOCIS AMPA: 15€/mes 
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Tallers niueduca.  
L’Ampa ha contactat amb  niueduca, empresa de innovació educativa, 
especialistes en robòtica, que ens ofereix els següents tallers. 
 
(Més informació a www.niueduca.com) 
 
TALLER DE CREACIÓ DE VIDEOJOCS 
PROGRAMACIÓ, LA PROFESSIÓ DEL FUTUR 

Gràcies a potents eines (com Minecraft i Scratch) els alumnes tindran la possibilitat de crear 
desde zero videojocs sencers, escenaris, proves, aventures, personatges, reptes, històries, 
estratègies,...A través de la programació de videojocs desenvolupen habilitats lògic-
matemàtiques, creació d'històries i reptes, desenvolupant la seva creativitat i personalitat de 
forma excitant i motivadora. Horaris a determinar. 
 
DIVENDRES DE 15.15 A 16.15  Grups entre 9 i 15 alumnes.  
QUOTA: 30€/mes   QUOTA SOCIS AMPA: 25€/mes 
TALLER DE DIBUIX I MANGA 
TRADICIÓ I MODERNITAT 

Avís a qualsevol nen/a que tingui talent o interès pel dibuix, en totes les seves branques o que 
li agradaria arribar a ser una mestra del Manga i necessita un cop de mà per començar: 
aquest és el seu lloc! Horaris a determinar. 
 
DILLUNS DE 15.15 A 16.15 Grups entre 9 i 15 alumnes. 
QUOTA: 30€/mes    QUOTA SOCIS AMPA: 25€/mes 
TALLER DE ROBÒTICA EDUCATIVA 
UNIM CREATIVITAT I ENGINY 

Aprenentatge pràctic sense teoria, a partir de la creació i posada en marxa de robots. Una 
activitat innovadora per al desenvolupament d’habilitats i competències del futur que utilitza 
la robòtica de forma lúdica i com a plataforma de coneixement. Treballem amb un model 
pedagògic consolidat i contrastat, ideat per LEGO Education i sota la premissa “d’aprendre 
fent”. Horaris a determinar. 
 
DIJOUS DE 15.15 A 16.15  Grups entre 9 i 15 alumnes.  
QUOTA: 50€ inicial per comprar el robot i 30€/mes 
QUOTA SOCIS AMPA: 50€ inicial per comprar el robot i 25€/mes 
 
TALLER DE IOGA I MINDFULLNESS 
MENTE SANA IN CORPORE SANO 

El Ioga els ajuda a posar-se conscientment en contacte amb el seu cos i les seves emocions i 
a expressar-los; els ofereix un espai per experimentar-se d'una forma lliure i creativa. El 
mindfulness (o consciència plena) és estar conscientment present, volent comprendre què és 
el que ocorre, des d'una actitud oberta i amable. Horaris a determinar. 
 
DIMECRES DE 15.15 A 16.15. Grups entre 9 i 15 alumnes.  
QUOTA: 30€/mes 
QUOTA SOCIS AMPA: 25€/mes 
 

http://www.niueduca.com/

	Per a aquest curs tenim set propostes de tallers per a realitzar a les tardes a l’institut, en horari 15.15 a 16.15.  Per dinar, la cantina ofereix un plat combinat a 6,50€, i estudiem la possibilitat que els alumnes que ho desitgin puguin dinar a la ...
	TALLER DE REPÀS
	TALLER DE TEATRE
	TALLER DE CANT
	Tallers niueduca. 
	L’Ampa ha contactat amb  niueduca, empresa de innovació educativa, especialistes en robòtica, que ens ofereix els següents tallers.
	TALLER DE CREACIÓ DE VIDEOJOCS
	TALLER DE DIBUIX I MANGA
	TALLER DE ROBÒTICA EDUCATIVA
	TALLER DE IOGA I MINDFULLNESS

