
Activitat Durada Dia Horari Monitor/a Inscripció Preu

Anglès Reforç Curs lectiu ESO: Dilluns 17:00h a 18:30h Rita Bruguera Biblioteca Institut 20 €/mes

Reforç Curs lectiu BATXILLERAT: Dimecres 17:00h a 18:30h Rita Bruguera Biblioteca Institut 20 €/mes

Classes de reforç  pels que voleu una ajuda per seguir el temari de classe.

Preparació del FIRST Curs lectiu Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h Emma Sala Biblioteca Institut 35 €/mes

Francès Reforç Curs lectiu Biblioteca Institut PENDENT

Preparació DELF Curs lectiu Biblioteca Institut PENDENT

Hora dels deures Curs lectiu Dimarts i  Dijous 17:00h a 18:30h Eulàlia Torras i Rosa Moles Biblioteca Institut 25€/mes

Espai música Combo. Modalitat 1 Curs lectiu Dimarts 16:00h a 21:00h A concretar Biblioteca Institut 2€ persona/dia d'assaig

Combo. Modalitat 2 Curs lectiu Dimarts 16:00h a 21:00h A concretar 80€ anuals/persona

Combo

Pels que ja teniu un nivell i us voleu preparar per superar els exàmens del First. No hi ha edat mínima. Per contra cal tenir el nivell d'anglès corresponent. En cas de dubte parlar-ho amb la monitora.

Per ampliar informació ampa@inspeguera.cat o bé a la biblioteca del centre

Recordeu  que les reunions de l'AMPA són el primer dijous de cada mes a les 19:30  hores a la biblioteca de l'Institut

PENDENT DE CONCRETAR

PENDENT DE CONCRETAR

Classes de reforç  pels que voleu una ajuda per seguir el temari de classe.

Pels que ja teniu un nivell i us voleu preparar per superar els exàmens del Delf. No hi ha edat mínima. Per contra cal tenir el nivell de Francès corresponent. En cas de dubte parlar-ho amb el monitor.

L’objectiu rau en crear l’hàbit entre l’alumnat de fer les tasques encomanades per part del professorat. Es tracta d’oferir als nostres fills i filles un espai al centre per realitzar els deures, estudiar, realitzar treballs i tasques 

relacionades amb els estudis d’ESO. Aquesta extraescolar la durà a terme una persona formada per poder ajudar als nois i noies a organitzar-se i poder realitzar les feines amb èxit.

S'obrirà l'aula de música per a que els alumnes puguin assajar durant 40 minuts en grup de 5-6 alumnes. En una tarda de 16h a 21h es donarà cabuda a 7 combos. Modalitat 1: Els grups que vulguin assajar s'hauran d'apuntar 

uns dies abans. No tenen perquè ser els mateixos cada setmana.  Modalitat 2: El grup que assajarà serà sempre el mateix.
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