CATÀLEG
EXTRAESCOLARS

ANGLÈS AL INSTI BAT ADULTS

2h/setm 55€
15:25h-16:25h

INSTRUMENTS
1h/ setm 40€
2-3 alumn

KEY(A2): Dimarts-Dijous
PET(B1): Dilluns-Dimecres
FIRST(B2): Dimarts-Dijous

HORARI
consultar amb el professor/a

MÚSICA I RITME
1h/ setm 20€
MANGA & DIBUIX TÈCNIC

1h/ setm 24€
consultar possible 2a hora
REPÀS ESCOLAR
1h/ setm 25€
2h/setm 50€
TALL & COSTURA

1h/ setm 30€

DIVENDRES
15:15-16:15
DILLUNS
15:25-16:25

DILLUNS-DIJOUS
15:25-16:25
DIMARTS
15:15-16:15

REBOSTERIA CREATIVA
1h/ setm 30€

DIMECRES
15:15-16:15

MECANOGRAFIA
PAGO TRIMESTRE 77€
opció mensual: 30€ /mes

DIVENDRES
15:30-16:30

ANGLÈS AL INSTI BAT ADULTS

Complementar l'ensenyament d'idiomes de l’escola ordinària a la mateixa escola,
reforçant i ampliant els coneixements de l’idioma.
Preparar els alumnes amb la possibilitat d’accedir als diferents exàmens de la Universitat
de Cambridge, si així es desitja, segons nivell de cada grup.

Els alumnes que decideixin fer l'examen de Cambridge, faràn el pagament de la matrícula
efectiva al voltant del mes de març-abril.
La matriculació als exàmens requereix la compra d’ un llibre de tests per la preparació de l’
examen.
El preu, tant de la matrícula de l’examen com del llibre serà
segons estableixin les convocatòries pertinents i s’haurà de fer efectiu a l’ entrega.

MÚSICA I RITME

INSTRUMENTS

MÚSICA I RITME
Una proposta formativa que permet,
endinsar-se, d'una manera amena, en
l’aprenentatge musical.
Es combina el llenguatge musical, el cant,
ritmes BATUCADA, la pràctica instrumental i
grupal.
Es treballen diferents gèneres musicals
com el Rap, Pop-Rock, música Llatina
entre d'altres.

INSTRUMENTS

Diversos instruments per triar.
A l'ensenyament es combina també el
llenguatge musical

Piano
Guitarra / Guitarra eléctrica
Ukelele
Baix
Violí
Bateria/Percussió
Cant
Acordeó
Saxofó

MANGA & DIBUIX TÈCNIC

Farem èmfasi en el treball comú conformat per la
diversitat estilística i creativa de tots i cada un dels alumnes.
Així, cada nen / a crea els seus propis personatges o dibuixos en general,
que va acumulant en la seva pròpia carpeta, encara que amb un objectiu
final de fer un recopilatori en forma de còmic perquè puguin
dur-se a casa les creacions de tots els seus companys. cada
alumne tindrà el seu propi exemplar de l'còmic, en el qual es posarà
de manifest l'esperit de col·laboració i de convivència artística
de tota la classe.
Durant el curs, es realitza un guió narratiu a partir del qual es tradueix en
imatges que acaba sent un còmic.
També farem dibuixos i il·lustracions específics per a exposar-los en
diferents estances de centre per que siguin observats per la resta
d'alumnes de l'escola i els seus pares, ja que no està de més despertar la
sensibilitat artística de totes les persones que participen de l'educació dins i
fora de l'centre. Cal deixar constància de la importància que aquesta
activitat té per als nens a nivell formatiu i comunicatiu.
I és que, quan els nens i nenes tenen contacte amb l'Art des
primerenca edat, els beneficis són múltiples. No implica que es
tornin artistes, cantants o ballarins, sinó que experimentin
activitats que els permetin ser sensibles a la cultura i créixer com a
persones.

REPÀS ESCOLAR

Aquesta modalitat de taller de deures i repàs de Primària i l' ESO està
enfocada a alumnes en grups reduïts establerts per edat i curs,
L'objectiu dels quals se centra en les assignatures de cada curs (llengua
castellana, llengua catalana, llengua anglesa, medi, matemàtiques, entre
altres.
Técniques d'estudi i ajuda amb les dificultats própies de cada alumne.

TALL & COSTURA

Aquesta activitat de "aprendre a cosir" està destinat a ser divertit i educatiu.
Depenent del nivell, els nens poden fer una petita bossa, una cartera, roba per
als seus nines, una faldilla, una samarreta amb un patró.
Els nens i nenes aprenen a cosir a mà i a màquina, També poden aprendre
reciclatge i personalització de les seves peces ..
T'ensenyem trucs de la confecció, perquè gaudeixis cosint tot el que t'imaginis,
facis arranjaments i transformis peces al teu gust alhora que aprens una
professió apassionant.

REBOSTERIA CREATIVA

Oferim l'oportunitat d'iniciar els nens en el món de la cuina a través de la rebosteria
elaborant tot tipus de postres, galetes, pa de pessic, decoració …
S'ensenyen tècniques de treball, el coneixement dels utensilis, les receptes, creació de
cremes dolces de farciment i decoració.
Coneixement de dolços i postres típiques d'àmbit nacional i internacional.
Amb l'objectiu de desenvolupar la creativitat, els bons hàbits alimentaris i la capacitat
de treballar en equip.
El material serà subministrat per la coordinadora del taller.
* Tenim Titulació de manipulació d' aliments.

A la nostra pàgina es pot trobar el nostre catàleg de creació.
instagram i facebook: @dulceseny

l'activitat més dolça
@DULCESENY

Mecanografia.

La capacitat d'escriure amb els deu dits
sense mirar el teclat.
Aprendre a escriure al tacte de forma
divertida.
CLASSE TIPUS
Col·locar els dits i altres
després ia fer servir diferents programes i començar escrivint lletres i
paraules curtes i per això fer algun joc de competició per veure la rapidesa
després ja passaríem a les frases més llargues i fer el mateix joc de
competició
i ja quan tinguin més pràctica passar a textos sense velocitat i després amb
velocitat.
Quan tinguin pràctica amb els textos en castellà, passar a textos en anglès i
català.
Alguns dies es podria fer mitja classe de pràctica normal i l'altra mitja classe
de jocs interactius.

Condicions i normes de comportament:

Per evitar que l’organització del curs sofreixi alteracions greus per baixes
o incompliments, els alumnes inscrits hauran de:

COMPROMÍS TRIMESTRAL, PAGO MENSUAL durant tot el curs lectiu, i no
s’admetrà la baixa amb devolució (a no ser casos greus ben justificats).
La quota de pagament és el mateix import cada mes, des d'octubre fins a
maig. Són quotes anuals dividides en 8 mesos (durada del curs).

Si s’admetran altes d’alumnes que s’interessin pel curs, tot i que aquest hagi
començat.
Portar el material a l’aula cada dia:
classe.

Una llibreta i el llibre o quadern de

Ser responsable i educat a l’aula, tenint nosaltres el dret de baixa i
expulsió per mal comportament.
Portar els mòbils en mode silenci o avió per no interrompre les clases.

Inscripcions obertes: Curs 2022-2023

WhatsApp: 633 030 122
email: extraescolarlafrau@gmail.com

INSCRIPCIÓ ONLINE:
https://www.eni.cat/extraescolarlafrau

Formes de pagament:
Per avançat: 1-10 de cada mes.
*Efectiu
*Ingrés al compte detallant el nom del alumne:
LA CAIXA ES88 2100 1688 4102 0016 5398
*Domiciliació bancària

www.eni.cat www.ire-music.com
info@eni.cat
635 79 02 45
enicambrils
@enicambrils
Pg. Lluís Companys n.2 Cambrils

