
Com   apuntar-se?   

NOU   SISTEMA   DE   PAGAMENT   
  
Si   estàs   interessat/da   en   alguna   de   les   

activitats   extraescolars:   
  

1  -  Cal  accedir  a  la  pàgina  web  del  centre:            
https://agora.xtec.cat/iesmontbui/     
  

2   -   Accedir   a   la   icona   de   pagament   on   line:   
  

  
Aquesta  icona  la  trobareu  a  la  part         
superior   dreta   de   la   pàgina   d’inici.   
  

3  -  Una  vegada  sigueu  dins,  busqueu         
l’opció  de  pagar  extraescolars  i  busqueu        
quina  és  la  que  voleu  fer.  Si  en  voleu  fer            
més   d’una,   podeu   repetir   el   procés.   
  

Tenim  previst  començar  la  primera       
setmana   d’octubre.   
  
  

  
  

  

  

  
Institut   Montbui   

EXTRAESCOLARS   2020-2021   
  

Calendari   d’octubre   a   juny   

Activitat   Hores   Dies   de   la   
setmana   Preu   

TEATRE   16:30-   
17:30   

Dimecres   25€   

ESTUDI   
ASSISTIT   

ESO   

15:30-   
16:30   

Dimarts   i   
dijous   

25€   

TABALS   16:30-   
17:30   

Dimarts   25€   

ESTUDI   
ASSISTIT   

BATXILLERAT   

16:00-   
17:00   

Dimarts   i   
dijous   

25€   

GUITARRA   16:00-   
17:00   

Dilluns   25€   

  
  

https://agora.xtec.cat/iesmontbui/


  

-     TEATRE    -   
Si  vols  aprendre  tècniques  d’interpretació,  si  et         
motiven  les  arts  escèniques  o  tens  interès  en  el           
procés  creatiu  d’una  obra  de  teatre…  aquest  és          
el  teu  lloc.  T’espero!  Farem  servir  el  teatre  per           
a   enfortir   els   vincles   de   la   nostra   comunitat.   
Professora:    Alicia   Zamora    Tècnica   en   
Integració   social   i   Postgraduada   en   projectes   
escènics   pedagògics   per   l’Institut   del   Teatre   de   Vic.   

  

  

-     GUITARRA    -   
Iniciació  a  la  guitarra  amb  el  músic  Gerard          
Serratroy    http://www.gerardserratroymusic.com/   
No   cal   tenir   guitarra,   n’hi   ha   a   l’institut.   
  
  

  

  

-     ESTUDI   ASSISTIT     -   

A   l’ESO   
Repassarem  els  deures,  reforçarem      
els  conceptes  que  no  han  quedat  clars         
a   classe   i   prepararem   els   exàmens.   

Professores:     
Judit   Núñez   i   Marina   Rovira   

  

A   batxillerat   
Repassarem  aquells  conceptes  que      
s’han  impartit  a  classe.  Treballarem       
diferents  aspectes  de  les  matèries       
comunes   i   específiques   del   batxillerat.   

Professors:   
Joel   Serrano   i   Gerard   Romero   

  

  

-     TABALS     -   
T’agradaria  aprendre  la  tècnica  de  la        
percussió?  T’agrada  tocar  instruments      
com  el  tambor,  la  caixa…  Aquesta  és  la          
teva  oportunitat  per  participar  en  un  grup         
de  tabals.  Posarem  ritme  a  la  música  que          
portes  dins.  La  música  que  farem  omplirà         
els   carrers   de   festa   i   diversió.   Anima’t!   

Professor:    Enrique   Pareja   

  

http://www.gerardserratroymusic.com/

