EXTRAESCOLARS
ESO

CURS 2017-18
PÀDEL

El pàdel és un esport de pilota en què s'enfronten dues parelles de jugadors. L'objectiu del joc és colpejar la pilota amb una pala per fer-la passar per damunt de la xarxa, de manera que l'adversari no la pugui
tornar. Apunteu-vos-hi!!!
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €. \ no socis poli 48 € més
HORARI: DILLUNS 17:30 h – 19 h
LLOC: Poliesportiu Puigcerdà
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r D’ESO
Nº PLACES: 8/9
SESSIONS: 24

PARLEM EN FRANCÈS
Aquesta activitat va adreçada als alumnes d'ESO que vulguin aprofundir en el coneixement tant oral com
escrit de la llengua francesa. Es treballaran tant aspectes gramaticals, con lèxics o fonètics i s'intentarà
que l'alumne aconsegueixi un bon domini de dita llengua tant a nivell oral com escrit.
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €.
HORARI: DIJOUS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: ESO
Nº PLACES: 15
SESSIONS: 24

DRAMA IN ENGLISH
Aquesta activitat, proposa la pràctica de la llengua anglesa d'una manera lúdica i distesa. L'objectiu
serà dur a terme la representació d'una obra de teatre en anglès. El fet d'haver d'interioritzar un text
i transmetre'l de forma acurada en públic és una molt bona eina per millorar la pronunciació i adquirir
nou lèxic, així com per exercitar l'expressió corporal i la capacitat de comunicació no verbal.
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €.
HORARI: DILLUNS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n d’ ESO
Nº PLACES: 15

EXTRAESCOLARS
ESO

CURS 2017-18
SPEAKING

El principal objectiu d’aquesta extraescolar és que els alumnes practiquin l’anglès amb una metodologia
dinàmica i molt pràctica
PREU: Socis AMPA 64€ \ No socis 79 €.
HORARI: DIVENDRES 15:30 h - 16:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n d’ESO
Nº PLACES: 8
SESSIONS: 24

INICIACIÓ A LA LLENGUA ALEMANYA

Aquesta activitat pretén establir un primer contacte amb una llengua que presenta unes estructures
gramaticals i fonètiques molt diferents respecte a la llengua catalana. Els / les alumnes aprendran algunes estructures bàsiques tant a nivell morfològic, sintàctic o lèxic. També es familiaritzaran amb la fonètica alemanya obrint així el camí per tal que puguin aprofundir en el coneixement d’aquesta llengua en
un futur.
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €.
HORARI: DIMARTS 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: ESO
Nº PLACES: 15
SESSIONS: 24

FUTBOL SALA
Tots aquells alumnes que hi estiguin interessats poden demanar informació a la recepció de l’escola.

BTT
Tots aquells alumnes que hi estiguin interessats poden demanar informació a la recepció de l’escola.
HORARI: DIMARTS 17:30 h—19 h amb calendari propi específic.
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n d’ESO

