
 ● Prioritat segons ordre de

presentació de la inscripció.  

 

 ● L'alumne/na ha de complir els

requisits propis que s'indiquen a

la descripció de cada taller.       

 

 ● L’alumne/na causarà baixa a

l’activitat si:  

   - No compleix rigorosament les

normes de convivència.  

   - Si acumula tres faltes

d’assistència no justificades.  

 

Automàticament entrarà el/la

següent alumne/na en llista

d’espera.

Els tallers es realitzaran els dijous

a la tarda de 15:30 a 16:30 h 

CRITERIS DE SELECCIÓ

HORARI

SANT ANDREU DE LA BARCA

CURS 2018 - 2019

El nombre d'alumnes per taller

serà reduït,  donades les

característiques pròpies de

cadascun d'aquests , exceptuant

el de música que permetrà més

aforament. 

INSCRIPCIONS

Els 
Tallers 
 de  l'institut 
Montserrat 
Roig

Taller destinat a alumnes de tots els

nivells que tinguin inquietuts artístiques i

que vulguin gaudir aprenent diferents

tècniques d’expressió, al mateix temps

que desenvolupan tot un procès creatiu

per acabar realitzant les seves particulars

“obres d’Art”.  El dibuix al carbonet, el

grafísme amb tinta, el gravat i

l’estampació, la pintura a l’aquarel·la, a

l’oli, etc., serán els recursos que ens

ajudaran a experimentar i descobrir nous

llenguatges d’expressió visual i plàstica. 

EXPRESSA'T AMB ART

ELS TALLERS

PG. RAFAEL CASANOVA, 2-12 

08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 

93 653 10  
  

MILLOREM L'EDUCACIÓ AMB IL·LUSIÓ 



ATELIER  

FRANÇAIS

Activitat està destinada als alumnes de 1r i 2n d’ESO que vulguin iniciar-se en l’aprenentatge

de la llengua francesa. Es tracta d’una primera presa de contacte amb la llengua francesa, així

com amb la cultura, les tradicions i la gastronomia d’alguns països francòfons. Aprendrem

d’una forma divertida i lúdica aquesta llengua, a través de jocs, cançons, petites converses,...  

Aprèn mentre t’ho passes bé amb els companys/es! Apunta’t!  

ELS TALLERS La informació

Activitat destinada a alumnat de tots els nivells de l'ESO i pensada per reforçar les

competències pròpies de la classe de Llengua Anglesa; tot tenint cura d’implementar la

competència oral, donant-li un espai prominent durant les sessions. 

Tanmateix, es treballarà l' ús de les noves tecnologies, el camp audiovisual i la realització de

petits projectes didàctics, que ens ajudaran a endinsar-nos a la cultura del món anglòfon per

tal d’ afavorir l’adquisició de l’ idioma que ha esdevingut la principal llengua de comunicació

internacional. 

TALLER 

D'ANGLÈS

Activitat destinada als alumnes (ESO i Batxillerat) que toquen algun instrument musical.

S'ofereix la possibilitat de gaudir de la música de manera pràctica, formant un Grup

Instrumental on cada alumne toca el seu propi instrument. També es tocaran instruments de

percussió brasilera (Batucada) i realitzarem audicions. Treballarem, des d’una vesant amena i

divertida, la lectura i interpretació musical, i repertori de distintes èpoques i estils. 

CONJUNT 

INSTRUMENTAL

CIÈNCIA 

LÚDICA

Activitat dirigida a alumnes que cursen 2n, 3r i 4t d’ESO amb interès per la ciència.  

 Es tracta de despertar l’interès dels alumnes pel món de les ciències a través de l’observació i

l’experimentació. També es desenvoluparan destreses al laboratori i ampliaran els

coneixements que tenen sobre com funciona el seu entorn natural. Farem experiments en

l’àmbit científic des del punt de vista lúdic. A més, es fomenten les relacions socials entre els

diferents companys. Els experiments es faran en parelles o en grups.  

 Si t’agrada la música, aquesta és la teva activitat. Apunta’t!  

 Aprèn metre t’ho passes bé i descobreixes coses noves sobre la natura! Apunta’t!  


