
Benvolgudes famílies, 

Des de l’AMPA us proposem per aquest curs 2018-19 tres activitats extraescolars   gratuïtes  

que poden resultar de gran interès per a l’alumnat amb inquietuds:

1. Mecanografia

 Està pensada per a alumnes de 1r  i 2n d’ESO que vulguin:

 Escriure en un teclat utilitzant tots els dits

 Aprendre a escriure sense mirar el teclat

 Guanyar rapidesa a l'hora d'escriure a l'ordinador

 Hi haurà un màxim de 6 alumnes al grup.

 L’activitat es durà a terme a la Biblioteca del centre els dilluns de 16.15h a 17h.

2.  Millora de comprensió de textos

 

 La proposta va dirigida als alumnes de 1r i 2n d’ESO per tal     

    d’assegurar que arribaran als cursos superiors de secundària 

    amb un bon nivell de comprensió i d’expressió escrita i oral. 

 Tindran preferència aquells alumnes que vinguin proposats per    

    l’equip docent i els pares haureu de donar el vist-i-plau. 

 Hi haurà un màxim de 10 alumnes per grup.

L’activitat es durà a terme a la Biblioteca del centre els dimarts de 17h a 17.45h.
                



3. El club dels literats

 És una proposta oberta a tot l’alumnat de secundària del centre que tingui interès per  

    compartir i  comentar lectures, així com també per crear textos propis a partir d’unes breus  

    indicacions. 

Els objectius del club seran:

 Despertar i augmentar la creativitat

 Compartir les creacions amb els

companys i aprendre a valorar les 

dels altres

 Generar debat

 Dramatitzar la lectura

 Viure la literatura activament

 Ser un punt de trobada entre joves de diferents edats i interessos

L’activitat es durà a terme a la Biblioteca del centre el primer i el tercer dijous de cada mes

      de 17h a 18h.

 
  LES ACTIVITATS COMENÇARAN LA PRIMERA SETMANA DE NOVEMBRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (PORTEU-LA A LA BIBLIOTECA ABANS DEL 31/10/18)

NOM I COGNOMS ALUMNE:                                                                                                                               

CURS:                               

A QUINA ACTIVITAT ET VOLS INSCRIURE?                                                                                                  

NOM I SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR:                                                                                                      


