
 
 

Co-currículum programme 4t d’ESO 
i Batxillerat 
El Co-currículum programme neix com una oferta d’ampliació de l'educació que ofereix Les 
Alzines per als darrers anys d’escola . Amb un fort co-currículum volem ajudar les alumnes a 
desenvolupar els seus talents i a descobrir les seves aptituds més enllà del món acadèmic.  
El lideratge personal, l'autoestima, les habilitats de gestió del temps i el treball en equip 
són els objectius que volem assolir a través de les activitats que proposem. 
 
Les activitats es desenvoluparan els divendres entre les 15 h i les 19 h, que coincideix amb la tarda 
lliure per a les alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat Nacional durant el curs 2018/19. En funció de la 

demanda s’ajustaran els grups i l’oferta d’activitats. Les alumnes que cursen 1r de Batxillerat 
Internacional, com que ja tenen ampliació horària, podran unir-s’hi a partir de les 16 h. 

CURS Activitat, professorat i 
horari DURACIÓ CONTINGUT PREU 

4t ESO -  Batx 

ROBÒTICA i 
PROGRAMACIÓ 

Àngel Garcia, enginyer 
industrial 

Divendres 15 h – 17 h o 
de 16 h a 18 h 

 

 

Octubre - Maig 

 

 

 

Programació i 
robòtica en Scratch i 
Arduino,  preparació 
de treballs científics i 
treball en equip. 
Participació en 
concursos específics.  
 

48€ / mes 

4t ESO - Batx 

TEATRE MUSICAL 

Creu Sánchez, 
psicòloga i especialista 
en música 

Àngels Isern, filòloga i 
especialista en teatre 

Vanessa Díaz, llic.  
INEFC i experta en 
expressió corporal 

Divendres 15 h -17 h 

Gener- Maig 

El grup de teatre 
ofereix un espai a les 
alumnes on treballar 
l'expressió corporal, 
la dicció, la 
improvisació, així 
com l'autoestima i la 
seguretat personal, a 
través de la 
representació d'una 
obra de teatre 
musical 

20€ /mes 



Batx 

ALEMANY 

Elo Gibert, traductora 
Intèrpret 

Divendres 17 h – 19 h 

Octubre - Maig 

 

Dirigit a les alumnes 
que han estudiat 
aquest idioma 
durant l'ESO. 
S'ofereix per tal de 
continuar amb 
aquest idioma i tenir 
la possibilitat de 
certificar-se en B1. 

175€ quadrimestre 

+ inscripció examen 
EOI 

Batx 

ADVANCED 
Sara Sanford, 

English teacher 
Divendres 15 h – 17 h 

Octubre - Maig 

 

Preparació per a 
l’examen de 
Cambridge per a les 
alumnes que ja han 
obtingut el FIRST 

 
175€  quadrimestre 
+ inscripció 
Cambridge 

 

4t ESO- Batx 

ARTS PLÀSTIQUES 
Mercè Camarena 

Llic. Belles Arts 

Divendres 15 h – 17 h 

Octubre - Maig 

Dirigit a les alumnes 
amb talent per a les 
arts plàstiques. 
Dibuix, pintura, 
escultura. 

100€ quadrimestre + 
20 €  material 

 

Formulari per apuntar-s’hi (clica aquí) 
 
NOTA: podeu fer dues inscripcions si hi ha compatibilitat horària. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem3wv3L5xNvMvBTwW8wF7C7IuX4WtYtlIrHXuI22cmRrRp_w/viewform

