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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

De 15:00h a 16:30h 
   

XINÈS 
 

 

 

De 15:15h a 16:45h 
 

ANGLÉS (1r i 2n 
ESO) 

REFORÇ (3r I 4t 
ESO) 

 

 

 
 

ANGLÉS (3r 

i 4t ESO) 

MODELAR 

EN 3D 

 

  
ALEMANY (3r I 4t 

ESO) 
REFORÇ(1r i 2n 

ESO) 

 

De 15:30h a 17:00h 
  

URBAN DANCE 
   

De 16:00h a 17:00h 
 

 
 CLUB DE 

LECTURA 

  

 

De 16:30h a 18:30h 
 

 
   MAQUILLATGE 

ARTÍSTIC I 
CARACTERITZACIÓ 

 
 
REFORÇ:    Abel García. 
Dilluns de 15:15h a 16:45h - 23€/mes (3r i 4t ESO) 
Dijous de 15:15h a 16:45h- 23€/mes (1r i 2n ESO) 
Adreçat a tots aquells alumnes que necessiten un cop de mà per a assolir els objectius del curs. 

 

 

ANGLÈS:    Georgina Fors. 
Dilluns de 15:15h a 16:45h- 23€/mes (1r i 2n ESO) 
Dimecres de 15:15h a 16:45h- 23€/mes (3r i 4t ESO)  

Adreçat a tots aquells alumnes que vagin una mica més fluixets en aquesta matèria  amb 
activitats i exercicis tant escrits com orals fent una classe dinàmica i activa per a que 
s'assoleixi un bon nivell d’anglès de manera divertida. 
 

 
URBAN DANCE:    Fanatix. 
Dimarts de 15:30h a 17h- 23€/mes  
Una manera divertida per tal que els nostres alumnes aprenguin diferents   modalitats de ball (hip-hop, 
break-dance, jazz musical,…) 
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MODELAR EN 3D:    Xavier Brucet 
Dimecres de 15:15 a 16:45h- 23 €/mes 
Aprendrem a crear objectes tridimensionals, de cara a assolir uns mínims per desenvolupar                                                                                                                  
mons virtuals o be objectes reals mitjançant la fabricació additiva (creació d’objectes reals 
mitjançant una impressora 3D. 
 

 

XINÈS:    Quim Duarte 
Dimecres de 15 a 16:30h- 23 €/mes (4t ESO) 
Adreçat als alumes de 4t que han estat fent xinès com a optativa a l’ institut i volen seguir 
aprofundint en el coneixement d’aqueta llengua. 
 
 

 

CLUB DE LECTURA:   Carina Torres i Júlia García  
Dimecres de 16:00h a 17:00h (Un cop al mes d’octubre de 2016 a abril de 2017) - 16€ 
pagament únic. Segon germà:11 €  
Sovint identifiquem la lectura com una pràctica individual, silenciosa i solitària, realitzada a casa o a l’aula; 
però, en l’extraescolar “Club de lectura” volem animar-vos a llegir en grup, que és una altra manera de 

gaudir d’aquest plaer. Per això, ens reunirem un cop al mes i comentarem tots el mateix llibre i, durant una hora, donarem 
vida als personatges, recuperarem les frases més impactants i redescobrirem les possibilitats de la biblioteca. 
 

ALEMANY:    Georgina Fors. 
Dijous de 15:15h a 16:45h- 23€/mes (3r i 4t ESO) 
Adreçat a tots aquells alumnes que vagin una mica més fluixets en aquesta matèria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
amb activitats i exercicis tant escrits com orals fent una classe dinàmica i activa per a que s'assoleixi un  
bon nivell d'alemany de manera divertida. 

 
 
MAQUILLATGE ARTÍSTIC I CARACTERITZACIÓ:    Rosa Mª Gironès 
Divendres de 16:30h a 18:30h- 28€/mes ( Material inclòs ) 
Petita introducció al maquillatge artístic. Treballarem el visagisme i les expressions de la cara, entre d'altres. 
Utilitzarem principalment aiguacolors, però també farem algun tastet d'altres productes. 
 

 
 

NOTA: Donat la llunyania del nostre centre, tots aquells alumnes que s'apuntin a les activitats 
proposades podran quedar-se al centre a dinar, ja sigui entrepà, tupper,… 
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Ademés també oferim les següents activitats extraescolars de  
l'Institut Lluís Domènech i Montaner. 
 

 
 
NORMATIVA: Aquestes activitats són tant importants com qualsevol activitat que es 
realitzi al centre. Per tant les normes a tenir a compte, tant de funcionament,  
convivència i comportament han de ser les mateixes.  
 
* Totes les activitats estan impartides per persones qualificades. 
 
* Les activitats es realitzaran sempre i quan hi hagi un mínim d'alumnes inscrits. 
 
* Les activitats proposades per la Secció d'Institut Sunsi Mora es realitzaran en aquest centre 
excepte el club de lectura que es realitzarà a la Biblioteca Municipal i aquelles activitats proposades 
per l’ Institut Domènech i Montaner que es realitzaran en el seu centre. 
 
* La inscripció és anual i es cobrarà en 9 mensualitats d'octubre a juny. En el rebut del mes 
d'octubre s'inclouran 10€ (import de la matrícula) i en el rebut de juny només es cobrarà la meitat 
de mes. 
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* La inscripció comporta el compromís d'assistència de l'alumne inscrit. 

 
* Si en alguna ocasió l'alumne no pogués assistir a l'activitat, cal comunicar-ho al professor o a 
l'.AM.P.A. 
* En cas de baixa i per a que aquesta sigui efectiva, s'ha de comunicar 15 dies abans de la data de 
cobrament del següent rebut a l'A.M.P.A., mitjançant el correu electrònic 
extraescolarsampasunsimora@gmail.com o als telf: Silvia 639025131, Gemma 667278151. 
 
* En cas de retorn de rebut, l'interessat/da es farà càrrec de les despeses que es generin. 

mailto:extraescolarsampasunimora@gmail.com

