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CURS 2019-2020

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Organitza: AFA Inst. Vil·la Romana

ANGLÈS

(Mínim 8 alumnes)

42€/mes (material a part)

Dedicats fa més de 15 anys a l’ensenyament de la llengua anglesa. La
combinació de l’experiència, uns professionals de primer nivell, i el
contingut dels cursos, fan que els alumnes no deixin enrere cap part de
l’idioma i que la seva evolució sigui contínua. Possibilitat de l’obtenció
dels títols oficials de la Universitat de Cambridge.

Dilluns de 16.00 a 17.30H

Organitza: AFA Inst. Vil·la Romana

Lloc: inst. Vil·la Romana

19€/mes

Aprendre a escriure amb tots els dits i sense mirar amb una
aplicació especialitzada i exercicis al núvol que permeten també
practicar durant les vacances i a qualsevol lloc. El paquet Microsoft
Office (només Word i Power-Point) ofereix unes eines molt potents
que sovint els estudiants no coneixen bé i que els permet fer
treballs, dossiers i presentacions sorprenents i amb molta qualitat
visual. Treballs i dossiers ben estructurats i amb recursos originals
donen un plus a l'hora de corregir i fer presentacions que no siguin
simplement "llegir diapositives".

Organitza: AMPA Inst. Manuel Blancafort

ROBÒTICA

Lloc: inst. Vil·la Romana
(Mínim 7 alumnes)
40€/mes + 20€ de material

Centrats en les àrees de la tecnologia i l'enginyeria, però sempre
connectant amb les matemàtiques i les ciències experimentals.
Treballen el pensament computacional a través de la robòtica, la
programació de videojocs i els jocs de lògica i raonament.

Dimecres de 16.00 a 17.30H

(Mínim 5 alumnes)

L'EMOCIONÀRIUM
CURS D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

25€/mes

Educació emocional per tots els àmbits de la vida amb recursos,
experiències emocionants i acompanyament conscient. Descobrirem el
món de les emocions i quin paper juguen en el nostre dia a dia.

Dijous de 16.00 a 17.00H

Lloc: inst. Vil·la Romana

(Mínim 5 i màxim 12 alumnes)

MECANOGRAFIA+WORD+POWER-POINT

Dimarts de 18.00 a 19.00H

Organitza: AFA Inst. Vil·la Romana

Organitza: AMPA Inst. Manuel Blancafort

TEATRE

(Mínim 10 alumnes)

Joan Monells

28 €/mes

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.

Divendres de 15.30 a 17:30H

Organitza: AFA Inst. Vil·la Romana

RÀDIO

Lloc: Sala Altell del Teatre Patronat

(Mínim 5 i màxim 10 alumnes)

19€/mes

Jordi Roig

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 a vegades es desplaçarà a les instal·lacions de Ràdio
Silenci per a posar en pràctica els coneixements obtinguts.

Divendres de 16.00 a 17.00H

Lloc: inst. Vil·la Romana

Lloc: Inst. Blancafort

Inscripcions fins al 26 de setembre

CLASSES DEL 30 DE SETEMBRE AL 31 DE MAIG

