
TALLERS 

 

DIGITAL BÀSIC Segurament, penses que ho domines, però saps posar un 
encapçalament? Saps modificar imatges? Saps com fer que l’excel et 
faci el càlcul automàticament? Vols que una imatge t’ocupi menys espai?  
Vine a digital bàsic i ho apendràs. 
 
En aquest taller aprendràs a fer servir els aspectes bàsics d’un 
processador de textos, d’un full de càlcul i d’un programa de dibuix 
gràfic. 
 

INICIATIVES 
SOCIALS 

El voluntariat és el conjunt de persones que dediquen una part del seu 
temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en 
general, sense esperar res a canvi.  
 
Tens inquietuds per contribuir a millorar en el possible el món en què 
vivim? Et fa sentir bé ajudar als altres sense esperar res a canvi? Doncs 
aquesta és la teva, vine i participa-hi 

TALLER 
ARTÍSTIC 

Vols deixar sortir la teva creativitat a través de la pintura? Vols donar-li 
un aire diferent a algun utensili, capsa o petit moble?  
 
En aquest taller aprendràs tècniques artístiques que podràs aplicar a la 
teva vida quotidiana i a altres projectes personals. Deixa anar la teva 
vena creativa!! 

ESCRIPTURA 
CREATIVA 

  
L'objectiu principal del taller és trobar el gust per l'escriptura, perdre la 
por a la pàgina en blanc i llegir-nos per enriquir-nos amb les diferents 
visions de la vida i de les coses que tenim cadascú de nosaltres. 
 
Durant les primeres 4 sessions practicarem diferents jocs i exercicis per 
inspirar-nos i motivar-nos vers l'escriptura i en les 4 següents treballarem 
tècniques i recursos útils i pràctics per millorar amb qualitat dels nostres 
escrits. Finalment, en les dues últimes sessions revisarem els escrits fets 
i presentarem un treball amb totes les nostres creacions literàries.  
Durant totes les sessions compartirem escrits entre nosaltres i també en 
penjarem a la web del centre perquè les famílies i amics ens puguin 
llegir. 
El taller està obert a unes 15 persones aproximadament. 
 
“La imaginació és més important que els coneixements. És el factor més 
important en la recerca científica”. 
Albert Einstein 
 

FOTOGRAFIA Una imatge és un missatge. És tant important saber-les produir com 
saber-les llegir. Aprendrem una mica el llenguatge de les imatges, com 
combinar-les, quin format donar-les i durem a terme una acció 



fotogràfica per tal suggestionar als espectadors respecte un tema social 
candent: construirem dues imatges de gran format per denunciar algun 
atemptat contra l’entorn. 

CIÈNCIES BÀSIC El laboratori, aquell lloc on es fan experiments?  
 
A ciències bàsic coneixeràs l’utillatge i seguretat. Les lleis bàsiques de la 
física de Newton, tècniques de separació …… 
En aquest taller la curiositat és un ingredient imprescindible 

TALLER DE 
MÚSICS 

Tens ganes de fer sonar la SINS BAND? T’agrada cantar? T’agrada 
tocar un instrument? Vine a tocar en conjunt!  
Perquè tot a la vida sona millor en grup!  
Compartiràs experiències, sensacions i emocions tocant i cantant. 
Treballem les cançons als assajos i fem concerts i viatges per difondre la 
música! 
DOminis el que dominis, no et preocupis pel teu nivell. 
REs és impediment perquè toquis amb nosaltres. 
MI jugo el que vulguis. 
FAs tard ja a apuntar-te. 
SOLs et volia dir això. 
LA música omplirà tots els racons. 
SI is the answer. 

ENTORN 
PRÀCTIC 

Tots i totes ens estimem la Sins. A entorn pràctic ens esforcem per a que 
encara sigui un lloc més acollidor. Aprendràs a estimar el teu entorn més 
proper coneixent-lo i modificant-lo per a fer-lo encara més especial. 

CIÈNCIES EN 
CONTEXT 
(FÍSICA 1) 

Introducció a alguns dels conceptes fonamentals de la Física.  
Està  dividit en quatre unitats fonamentals: 

● Gravetat. Entendre la gravetat, el pes i alguns dels efectes 
associats. 

● Calor i temperatura. Què és la calor? Els seus efectes sobre la 
matèria. 

● Pressió. Què és la pressió? La pressió atmosfèrica i la pressió 
hidrostàtica. 

● Electromagnetisme. Quin és l’origen de l’electricitat i el 
magnetisme? Quines aplicacions té? 

En cada unitat s’han d’aprendre 3 o 4 conceptes bàsics, i es poden 
realitzar diferents experiències pràctiques. 
Al final de la unitat s’haurà d’elaborar un informe de les experiències 
realitzades.  

  



 

LLENGUATGES 

 

TEATRE Coneixes el passat de les societats de l’èsser humà? 
Tria i representa el període social del passat que més t’interessi. 
Apendràs a teatralitzar i història de manera simultània. 
T’hi animes? 

SINS TV A partir del treball per parelles, coneixerem l’actualitat tot buscant notícies 
relacionades amb: WORLD, Catalunya, Manresa, Sins Cardener, Esports i 
Metereologia. Cada dimarts buscarem i preparem la lectura d’una notícia 
amb un to periodístic adequat. Els dijous dedicarem la sessió a enregistrar 
les diferents notícies a fi d’editar les imatges per confeccionar un 
telenotícies, que penjarem al youtube setmanalment.  
Us ha informat, Toni Tubio des de la Sins Cardener, Sant Joan de 
Vilatorrada. 

ENTORN 
SOSTENIBLE I 
CIENTÍFIC 

Aquests dos llenguatges es fan conjuntament. Els dimarts es faran 
activitats triades pels alumnes dins d’un ventall d’opcions que trobareu al 
Moodle: (estudi dels éssers vius, la migració dels animals, el parcs naturals, 
seguiment de l’hort, tenir cura del vermicompostador i del compostador…) 
en definitiva seran activitats per experimentar i prendre consciència del 
nostre entorn més proper.  
 
Els dijous durem a terme un Monogràfic sobre l’aigua, és a dir estudiarem 
l’aigua des de tots els punts de vista. Aquest dia tothom treballarà aquest 
tema i les activitats que es faran es posaran en comú amb tot el grup 
classe.  

DIGITAL 
AVANÇAT 

Vols aprofundir en la tecnologia digital? T’agrada fer vídeos? Vols millorar 
el teu coneixement a l’hora de fer una web? T’agradaria saber fer 
animacions? Conèixer l’emergent món empresarial digital? 
Tot això i molt més és la porta que obrim al Taller Digital Avançat. 
Perquè el món és digital. “Y si no, desmiéntemelo!”. 

CIRC Per perdre la por a fer coses diferents a les que normalment s’està 
acostumat/da. Et sorprendràs tu mateix/mateixa del que pots arribar a fer.  

CUINA T’agradaria ser hàbil a la cuina o ampliar els teus recursos culinaris? Si vols 
ser creatiu i si prefereixes el treball en equip el taller de CUINA serà una 
bona tria en el teu horari. En aquest espai treballaràs diferents receptes 
depenent de la temporada en que et trobes i coneixeràs l’origen dels 
aliments. També diferenciaràs els nutrients, la cultura lligada als aliments, 
així com també valoraràs la Dieta Mediterrània.  

 


