INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

TALLER DE TEATRE
(EN ESCENA – Noel Jiménez)
DIVENDRES DE 16-18H

(MÍNIM 10 i MÀXIM 20 ALUMNES)
225 €/ CURS

CUINA

(MÍNIM 10 i MÀXIM 15 ALUMNES)

(AROMES – Núria Martínez)

180 €/ 1r trimestre (9 classes)

DIMARTS DE 14,30-16,30H

260 €/ 2n trimestre (13 classes)
180 €/ 3r trimestre (9 classes)

DURADA: TOT EL CURS

Aquest taller de teatre és un espai on els alumnes podran treballar diferents aspectes com:
aprendre a escoltar, relacionar-se amb els companys, deixar-se anar, emocions, sentiments,
expressió corporal. A finals de curs el grup de teatre representarà l’obra.

Taller de cuina on els alumnes manipulen l’aliment, el cuinen, l’emplaten i se’l mengen per dinar a la
cantina. Es donaran bons consells per poder gaudir de la cuina sense fer-nos mal, embrutant poc i
arribar a ser independents. (MATERIAL INCLÒS.)

TALLER DE PERIODISME-RÀDIO

VOLEIBOL

(MÍNIM 6 I MÀXIM 12 ALUMNES)

(EDUVÓLEI)

30 €/ MES

DIMARTS i DIJOUS DE 16,30-18H

DURADA: TOT EL CURS

(Jordi Roig)
DIVENDRES DE 16-17H

(MÍNIM 5 i MÀXIM 10 ALUMNES)
170 €/ CURS
DURADA: TOT EL CURS

Aquest taller va dirigit a totes aquelles persones que tinguin inquietud per la ràdio i que fins ara
desconeguin o tinguin poca experiència en el mitjà. Es faran butlletins, redacció i locució
d’entrevistes a personatges d’actualitat, cròniques d’esdeveniments...L’activitat es realitzarà a
l’institut però en ocasions es desplaçaran a les instal·lacions de Ràdio Silenci per a posar en pràctica
els coneixements obtinguts.

ROBÒTICA
EXPLORIUM
DIJOUS DE 18-19,30H

(MÍNIM 7 i MÀXIM 12 ALUMNES)
25 €/ MES
DURADA: TOT EL CURS

La robòtica aplicada a la educació, el que s’anomena Robòtica Educativa, es consolida dia a dia com
a eina d’ajuda a l’aprenentatge, aportant solucions a problemes derivats de diferents àmbits de
coneixement com les matemàtiques, les ciències naturals i experimentals, la tecnologia, les ciències
de la informació i comunicació, la informàtica…

Espai on els alumnes jugaran i gaudiran de l’esport i on apendran els valors de l’esforç.

IDIOMES ANGLÈS

(MÍNIM 8 ALUMNES)

(CAMBRIDGE SCHOOL)

DURADA: TOT EL CURS

DILLUNS i DIMECRES 16-17h (1r i 2n ESO)

136,50€/ 1r trimestre

DILLUNS i DIMECRES 16-17h (3r i 4t ESO)

136,50/ 2n trimestre

*LLIBRES 50€ aprox.

90,30€/ 3r trimestre

Cambridge School compta amb més de 30 anys d’experiència impartint classes a nens, adolescents,
adults, empreses i escoles. Els professors són nadius, amb titulació universitària i títol de professor
d’idioma. El seu prestigiós mètode educatiu és avalat per la certificació de la Universitat de
Barcelona – Escola d’idiomes moderns.

Aquesta activitat es farà a les instal·lacions d’Explorium, c/Banys 166.

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB DE L’AMPA: www.ampavilaromana.com

INSCRIPCIONS del 27 de setembre al 03 d’octubre

NORMATIVA D’ÚS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
-

Per poder participar en les activitats, cal ser soci de l’Ampa.
Respecteu les instal·lacions, mobiliari i material.
Respecteu els horaris d’entrada i sortida.
Cal tenir un comportament adequat, ja que hi ha companys treballant a
l’aula.
Respecteu les indicacions del mestre/a - monitor/a.
Respecteu les persones amb qui compartiu activitats i l’espai.
Aviseu quan preveieu no assistir a l’activitat.
Compromís per realitzar l’activitat durant tot el període què ens hem
inscrit.
En cas de baixa o falta d’assistència, no se us retornaran els imports
abonats, excepte en supòsits de força major.
Aporteu el material necessari per efectuar l’activitat.
Feu el pagament corresponent dins del període indicat.

EL NO CUMPLIMENT DE LA NORMATIVA POT COMPORTAR LA BAIXA DEFINITIVA
DE L’ACTIVITAT SENSE DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA.

