
 Permet aprendre les nocions bàsiques de la   

   cuina.    L’objec�u  és que els   par�cipants   

    gaudeixin de l’alimentació alhora que els  

     ensenyem hàbits saludables i els mo�vem   

          a tastar aliments nous.  Els alumnes   

            podran   manipular els aliments i  

               crear noves propostes, a par�r 

                    del que han  après.  

 

                            Import   31 € 

La finalitat del taller és facilitar als estudiants 

l’aprenentatge de conceptes bàsics matemà�cs 

i descobrir la programació, sempre des d’una    

     vesant diver�da,  mecànica i electrònica.  

      També es promou el desenvolupament  

         de la crea�vitat, el treball en equip,   

             la curiositat i la inicia�va  

                          Import   40 € 

 Consisteix en una ac�vitat sana i diver�da 

on l'alumne aprendrà a conèixer i  respectar   

  el seu  propi cos,  relacionar-lo amb l’espai  

    a par�r del seu moviment, desenvolupar    

      una sensibilització musical i  sen�t del   

         ritme  

 

                           Import  26 € 

Crearem un canal a Youtube privat i es durà a terme 

tot el procés de creació de vídeos. Des de la tria de la 

temà�ca, la cerca  d’informació en relació al tema 

escollit, l’elaboració d’un diàleg o monòleg, la gra-  

    vació i edició del vídeo i finalment el penjar-lo 

       a les xarxes des d’un perfil ocult que només  

           podran accedir aquelles persones que 

               �nguin la contrasenya.  

                               Import  40 € 



    

    Escollir el dia que es vulgui de la setmana a les instal·lacions de MR & MRS Language (Carrer Joan Prim, 91) 

    

    De 17.30 a 19.30h, l’alumnat està al grup que correspon al seu nivell. 

    

   Import mensual: 60 €. 

Activitats amb el suport de: 

Període d’ inscripció 

Les places seran limitades i caldrà inscriure’s a la secretaria de l’escola de 8 a 18h abans del 26 de setembre. 

Horari: de 17,15 a 18.45h. 

Per tal de dur a terme qualsevol activitat caldrà un mínim de 7 alumnes.   

El cost de les activitats extraescolars es cobraran per domiciliació bancària 

Si l’alumne/a es dona de baixa s’ha de notificar per escrit a secretaria amb 15 dies d’antelació. 
 

Aquests preus inclouen: 

Informes trimestrals de seguiment de l’activitat. 

Bloc on mensualment es publicarà informació d’interès de les diverses activitats. 

Reunió amb les famílies: 27 de setembre a les 18,15h 

Durada: d’octubre a juny 

Tel. 93 840 07 01 

Cr. Joan Prim, 59-63 

secretariajoanprim@educem.com 

www.educem.com 


