EXTRAESCOLARS CURS ’16-17
Us detallem la informació de les propostes d’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS pels alumnes
d’ESO. Les activitats proposades són:
CERCLE JOVE (Gemma Sastre)
Dirigida als alumnes d’educació secundària perquè puguin tenir un espai de confiança i
de creixement personal, tant individual com grupal, a partir d’activitats dinàmiques.
Els alumnes aprendran a escoltar-se a ells mateixos i als altres per arribar a un fi comú.
Realitzaran activitats d’interès grupal i individual atenent a les seves necessitats, com
ara la de poder afrontar una exposició oral amb èxit.
Objectius principals:
Aconseguir confiança en ells mateixos.
Fomentar el fet de ser capaços de canviar allò que tenim integrat obrint la ment a nous
aprenentatges i noves experiències.
Fomentar la convivència entre les persones.
Formar-se en tots els aspectes de la persona.
Treballar en equip i unir els esforços per aconseguir un fi.
Sentit de pertinença a un espai comú.
Ser capaços de transmetre la curiositat i buscar el saber de les coses.
Crear un espai de reflexió.
Ser capaços d'organitzar, participar i realitzar aspectes que ens afecten a la vida.
Capacitat d'assolir les necessitats individuals sense dependre de ningú ni de res.
No posar límits al pensament, fomentant l'originalitat i la imaginació.
Tenir un esperit crític.
Saber fer front als problemes
Preu activitat CERCLE JOVE per 2 dies setmanals: Pendent de confirmació.
ROBOTICA (KUBIC)
Dirigida als alumnes d’educació secundària que ja han cursat aquesta activitat
anteriorment i que volen seguir desenvolupant els seus coneixements en aquesta
matèria en el mateix centre escolar.
Preu d’activitat ROBÒTICA YOUNG per 2 dies setmanals: 35€/mes.
Les activitats començaran el dia 1 d'Octubre i es realitzaran de 15'30h a 16'30h.
El període d'inscripcions s'obrirà a partir del 19 de setembre. A inici de curs ja us farem
arribar el full corresponent amb tota la informació per poder fer la inscripció.

