Col·legi Sant Miquel Arcàngel
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES DES DE L’ESCOLA
 Cal inscriure’s abans del divendres 21 de setembre
 Es facturarà al rebut de l’escola
 El preu mensual està calculat fent una mitjana de tot
el curs escolar
 Totes les activitats estan subjectes a un número
mínim d’alumnes
 Totes les activitats començaran la setmana de l’ 1 al
5 d’octubre (en funció del grup)
APRENEM I ENS DIVERTIM EN ANGLÈS AMB CHELSEA HOUSE









Horari:
o Infantil (P4 i P5): dimarts i dijous de 14.00 a 15.00h
o Primària: dimarts i dijous de 13.00 a 14.00h o dimecres de 17.15 a 18.45h
o Secundària: dilluns i dimecres de 14.00 a 15.00h
Activitat organitzada per Chelsea House. La directora de Chelsea House és l’Helena
López. Els professors que impartiran les
classes són professors natius i/o llicenciats.
Nombre d’alumnes per grup: 5-10
Duració: d’octubre a juny
Preu: 71 euros al mes
Al final de cada trimestre cada alumne rep un informe de la seva evolució en la
llengua anglesa.

REPRESENTEM, ENS EXPRESSEM I SOM CREATIUS A L’AULA DE TEATRE MANYANET
MOLINS


Horari:
o Infantil: dijous de 17.00 a 18.00h
o Primària: dilluns de 17.00 a 18.00h



Activitat organitzada per l’escola amb la
professora Carme López.



 Nombre d’alumnes per grup: 6-8
 Duració: d’octubre a maig
 Preu: 29 euros al mes
A final de curs els alumnes representaran als pares una obra teatral.
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IMAGINEM, CREEM I APRENEM JUGANT A ROBÒTICA









Horari:
o Primària (de 2n a 6è): dilluns i dimecres
de 14.00 a 15.00
o Secundària: dimarts i dijous de 14.00 a
15.00
Activitat organitzada per l’escola amb els
professors Pau Ferrer (grup primària) i Lluís Vivar
(grup secundària)
Nombre d’alumnes per grup: 12-15
Duració: d’octubre a maig
Preu: 43 euros al mes
En aquesta extraescolar ens presentem a la First Lego League (ja us informarem dels
tràmits i preus per a fer les inscripcions més endavant)

APRENEM TÈCNIQUES D’ESTUDI AMB EL PROGRAMA INTELLIGO*








Horari:
o De 5è d’educació Primària a 4t d’educació Secundària: dilluns, dimecres i
divendres de 13.50 a 14.50h
Activitat organitzada per l’escola amb el professor Salvador Dastis
Nombre d’alumnes per grup: 10-12
Duració: d’octubre a maig
Preu: 60 euros al mes
Al termini de cada trimestre cada alumne rep un informe i a final de curs els pares
tindran una entrevista amb el professor encarregat de liderar el programa.
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PROGRAMA INTELLIGO*
 Introducció
Presentem INTELLIGO®, un projecte extraescolar que té com a objectiu l’assoliment
d’habilitats a través de l’estudi diari. Està dirigit a nens amb edats entre 10 i 18 anys.
El programa ofereix eines i formació perquè la sala d’estudi sigui un lloc d’adquisició de
coneixements, d’aprenentatge i de metacognició: els participants creixen en la seva
autonomia, en el seu hàbit i en la seva motivació.
Organització
temps

del Els participants s’organitzen el temps d’estudi a cada sessió
d’INTELLIGO. També es planifiquen els treballs i els exàmens,
desenvolupant la capacitat d’anticipació i gestió personal.
Hàbit de treball
Els participants treballen intensament segons el temps que han previst
per a cada matèria. La continuïtat en el treball esdevé un hàbit.
Autoconeixement

Amb l’ajuda de l’orientador, descobreixen les seves habilitats i punts de
millora a l’estudi i la dedicació que necessiten per a cada assignatura.

Responsabilitat,
motivació

Com a conseqüència de l’hàbit de treball, els participants treballen amb
més facilitat i gestionen els deures amb més agilitat. Creix la seva
motivació a la feina ben feta.

 Horari proposta
o 5’ Organització
o 50’ Estudi - tasques
o 5’ Avaluació – objectiu millora
 Elements
1. Sessions bàsiques de tècnica d’estudi a l’inici de cada trimestre. Es faciliten els dossiers per
a les sessions i formació per a l’orientador. El contingut de cada trimestre serà:
1r TRIMESTRE
o
o
o
o
o

Esquemes
Com organitzar-se
Horari personal
Agilitat-concentració
Objectiu de millora

2n TRIMESTRE
o
o
o
o
o
o
o

Balanç resultats
Repàs esquemes
Test d’estudi
Mnemotècnia
Gestió del temps
Planificació d’exàmens
Objectiu de millora

3r TRIMESTRE
o
o
o
o

2. Seguiment setmanal a l’aula d’estudi:
o Llibretes de planificació del treball
o Llibreta de seguiment de l’orientador a l’aula
o Informes per als pares
Pintor Carbonell, 4 - 08750 MOLINS DE REI (Barcelona) - tel.93 668 34 50
secretaria@molins.manyanet.org – www.molins.manyanet.org

Coneixement propi
i decisió
Gestió del canvi
Planificació
Objectiu de millora

