HORARIS DE LES ACTIVITATS
Si es marquen dues o més activitats, cal comprovar que no coincideixin els horaris

ACTIVITAT

HORARI

PROFESSORAT

Taller de fotografia

Dimecres de 16 a 17h
M. Antònia Vaquer
_______________________________________

Taller de costura
creativa i bijuteria

Dimecres de 17 a 18h

Batucada

Dijous de 17 a 18h

Toni Duarte

Zumba

Dilluns de 16:40 a 17:35h
Divendres de 16 a 16:55h

Laura Adrover

Manga

Dijous de 16:30 a 17:30h

M.Antònia Vaquer

Dibuix i Pintura

Dijous de 17:30 a 18:30h

M. Antònia Vaquer

Anglès oral

Dijous de 15:30 a 16:30h

OFERTA D'ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

CURS 2016 - 2017
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

M. Antònia Vaquer

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Katerina Srpova

_______________________________________

BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR

Taller de fotografia
Fotografia (analògica i digital), vídeo creacions, edició d'imatge digital… si
aquest és el teu món i vols millorar la teva tècnica és que ets dels nostres.
Vine a gaudir amb nosaltres alhora que dus a terme els teus projectes.

Anglès oral
Practica l'anglès a través de diferents temes interessants, jocs petits de role
plays i altres activitats engrescadores.

Batucada
Zumba
T'agrada ballar? Aquest any ho pots fer possible amb la Zumba. On gaudiràs de
bons moments al mateix temps d'aprendre coreografies d'una manera divertida. No
et podràs aturar de ballar!

Vols aprendre a tocar el tambor? O vols seguir perfeccionant? Vine a formar
part de la Batucada Es Lledoner on gaudint i desenvolupant un millor sentit
musical.

PREUS:
Taller de dibuix i pintura
Esbossos, pintures, dibuixos… Si t'apassiona el món de l'art, del dibuix i del
color i vols aprendre com es treballa cada tècnica: vine a gaudir amb
nosaltres, que aquest és el teu espai creatiu.

Taller de costura creativa i bijuteria
Sempre t'han cridat l'atenció els detalls personals i et fa ganes aprendre com
fer les teves pròpies creacions, aquí podràs aprendre a fer carteres i bosses
de mà, arreglar uns descosits, reciclar roba vella, etc. A més, t'introduirem en
el món de la bijuteria perquè et puguis fer els teus propis penjarolls i arracades
o braçalets.

Manga
Si t'agrada el món del còmic, el Manga, i vols aprendre a realitzar els teus
propis projectes, aquest és el teu espai! Aprendrem a dibuixar i colorejar
personatges amb diferents tècniques, a crear històries i a donarlos vida.

 Una sessió 17€.
 Dues sessions 30€.
 Batucada 10€.
 Els alumnes socis i sòcies de l'APIMA tenen un descompte de 2€.

INSCRIPCIÓ:

 Nom i llinatges:___________________________________________________
 Curs:________ Grup:_________ Edat:_______ Telèfons:_________________
 Observacions:____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

