Farem una tertúlia literària dialògica en
anglès, compartint textos de la literatura
clàssica universal.
Dimecres de 19 a 21h.

Llengües inicials: anglès,
alemany i rus
Anglès: dimarts i dijous (matí de 9:3011:30h i vespre de 19 a 21h)
Alemany: dimarts i dijous (19 a 21h)
Rus: dilluns i dimecres (19 a 21h)

Iniciació a l’astronomia
Coneixerem millor el sistema solar, les
principals constel·lacions i estrelles i el
funcionament de l’univers.
Dimarts de 19 a 21h.

Història de la ciència
Ens endinsarem en la història dels científics
més importants, junt amb les seves
principals aportacions, teories i avenços.
Dijous de 19 a 21h

Història de l’Art
Ens introduirem en l’evolució de l’art a
través dels seus artistes i èpoques més
rellevants
Dimecres, de 9:30 a 11:30h

Puntes de coixí i Manulitats
Manualitats: dimarts i dijous de 9:30 a 11:30h
Puntes de coixí: Dimecres de 18 a 20h

Tractament d’imatge
Aprendrem a utilizar totes les
eines del Photoshop.
Dilluns i dijous de 19 a 21h

Internet Inicial
Nivell inicial d’internet. Aprendrem a
navegar i buscar informació a través
d’internet.
Dilluns i dijous de 9:30 a 11:30h i dimecres i
divendres de 17 a 19h

Aprendre llengües per internet

ESCOLA
OBERTA
del 27 de juny al 22 de juliol 2016

Utilizarem l’ordinador per aprendre
diferents llengües a través d’internet.
Dijous de 9.30 a 11.30h

Vacances per internet
Aprendrem a utilitzar l’ordinador per fer
cerca de les nostres vacances i trobar les
millors ofertes.
Dimarts de 17 a 21h

Fem un blog amb Wordpress
Aprendrem a fer un blog amb una de les
eines més populars del moment.
Dimecres de 19 a 21h

Ciència per internet
Aprendrem ciència a través d’internet i
principalment sobre temes de salut
Dilluns i dimarts de 9,30 a 11,30h

Buscar feina per Internet
Ens endinsarem dins del món laboral i
aprendrem a buscar ofertes de feina a través
d’internet.
Divendres de 19 a 21h

Nivells inicials (alfa, neo, certi)
Nivells inicials de formació básica, amb els nivells
d’alfabetització, neolectors i certificat.
De dimarts a dijous matí (9.30-11,30h)o vespre
de (19-21h)

Castellà oral
Primer nivell de castellà.
De dilluns a divendres matí (9:30 a 12h) i de
dilluns a divendres tarda (18:30 a 21h)

Anglès Avançat
Nivell avançat d’anglès, per gent amb un nivell
bàsic assolit.
Dimarts i dijous tarda de 17 a 19h

GES D’ESTIU
Ens prepararem per la secundària!
Català: dimarts de 19 a 21h
Ciències: dimecres de 19 a 21h
Anglès: dijous de 19 a 21h
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