
ACTIVITAT MODALITAT CENTRE ALUMNES OBJECTIU CONTINGUTS/MÈTODE HORARI PREU

ANGLÈS

A Distància BRITANNIA School
Centre acreditat per la 
Generalitat de Catalunya com 
pel British Council Centre 
Examinador de Cambridge 
University.

Alumnes/Grup: 6-10 Assolir els 
coneixements dels 
exàmens oficials d’
anglès (First 
Certificate, Advanced) i 
finalitzar el Batxillerat 
amb els títols B2 ó C1.

CONTINGUT
Currículum establert per 
Cambridge University 

MÈTODE
En línia; Pedagogia interactiva; 
80% Oral work 
Grups reduïts i per nivells (es 
realitzarà prova de nivell per a 
determinar el grup més adient)  
Combinació aspectes bàsics de la 
vida quotidiana amb continguts 
més acadèmics, sessions 
engrescadores, projectes, sèries, 
workshops, topics, etc.
Seguiment continu de l'alumnat i 
comunicació amb les famílies: 
seguiment trimestral amb informe 
a la intranet de l’acadèmia 
(reports absència, puntualitat, 
deures setmanals).

ESO:
DILLUNS i DIMECRES: 16:
00 a 17:00
DIMART i DIJOUS: 18:00 a 
19.00

BATXILLERAT: 2 Dies/ 
Setmana
DILLUNS i DIMECRES: 16:
00 a 17:00
DIMARTS I DIJOUS: 16:00 a 
17:00
  
1 Dia/ Setmana
DILLUNS o DIMECRES o 
DIVENDRES: 16:00 a 18:00

Quota Socis/Sòcies: 50,00
€/mes 
Sense Matrícula

Quota No Socis/Sòcies: 
60,00€/mes 
Sense Matrícula

Britannia ofereix la 
possibilitat de facilitar els 
materials: Notebook i 
Students book. El preu 
s'afegiria al primer rebut 
(aprox. 30-40€, segons el 
grup).

PROGRAMACIÓ

A Distància CODELEARN Alumnes/Grup: 6-8 Aprendre programació i 
pensament 
computacional.
Aplicar els 
coneixements adquirits 
en diferents disciplines 
com matemàtiques, 
anglès, programació, 
robòtica, electrònica, 
enginyeria i gestió de 
projectes.

CONTINGUTS
  Cursos Introductoris: LOGO, 
KAREL
  Curs de Suport: CÀLCUL 
BINARI i LÒGICA BOOLEANA
  Primer curs de Programació: 
PYTHON 

MÈTODE
En línia i Accés Web 
Connexió en línia per a les 
classes i treball individual a la 
plataforma de Codelearn on l’
alumne/a podrà accedir al Pla d’
estudis, amb assessorament del 
professorat.
Possibilitat de participació a la 
competició de la Karel Challenge

DILLUNS: 16.00 a 17:00 49,00€/mes

Per als Socis/Sòcies de l’
AFA, la inscripció a la 
competició de la Karel 
Challenge és gratuïta.



TEATRE

Presencial 
Lloc: Centre Cívic Tomasa 
Cuevas

IMPACTA-T
Col·laboració Fundació La Roda

Alumnes/Grup: 6-10 Aportar als joves 
recursos,eines i 
estratègies per mitjà de 
l’art i el teatre per 
transformar la seva 
realitat, resoldre els 
seus conflictes i fer 
sentir la seva veu.

ACTIVITATS
• Projecte Actuem de Teatre 
Social per a Joves (per a més 
informació podeu consultar el web 
del projecte: https://www.impactat.
org/projecte-actuem-/). Es 
realitzaran les sortides següents:  
Teatre Nacional de Catalunya; 
SGAE; Trobada de teatre social, 
Delimita’m
• Actuació final de Teatre Social 
per a Joves

MÈTODE 
Participació al taller setmanal de 
teatre social en què els joves s’
immergeixen en les tècniques 
pròpies d’aquesta disciplina i del 
teatre de l’Oprimit, amb l’ajuda de 
les quals creen entre tots una 
obra curta de teatre sobre el tema 
que han escollit. 
Per tal de seguir la normativa de 
seguretat per a la COVID19, el 
centre organitzador seguirà tots 
els protocols de seguretat: 
controls de temperatura, mesures 
d’higiene abans, durant i després 
de l’activitat, s’evitaran activitats 
de contacte físic i es farà ús de la 
mascareta.
També es contempla la possibilitat 
de fer-ho a distància (en línia), en 
cas de confinament.

DILLUNS: 16:00 a 17:30 Entre 15€-26€ /mes (en 
funció del nombre 

d'alumnes/grup)

Projecte Global de 30 
sessions anuals

ESCACS

A Distància (durant tot el 
curs)

PEON NEGRO Alumnes/Grup: 8-10 Fomentar les relacions, 
la participació i la 
motivació.
Entrenar la memòria, la 
concentració i la 
capacitat de càlcul.
Millorar la capacitat d’
anàlisi i de síntesi, la 
presa de decisions en 
un temps limitat.
Fomentar l’empatia, la 
creativitat i la 
imaginació.
Promoure l’acceptació 
de les normes i la 
responsabilitat.

MÈTODE 
  En línia i Accés web 
  Aprenentatge i pràctica dels joc 
d'escacs
  Diferents nivells d’aprenentatge:  
  nivell Iniciació
  nivell Intermig
  Possibilitat de participació en 
tornejos escolars.
  Es pot fer una classe de prova i 
es farà prova de nivell

Grup d'iniciació
DIMECRES: 16:00 a 17:00

Grup Intermig
DIJOUS: 16:00-17:30

Matrícula: 40,00€
(Inclou Libre+ Accessos 
Web)

Quota Socis/Sòcies AFA:
Nivell Iniciació: 27,00€/mes
Nivell Intermig: 36,00€/mes

Quota No Socis/Sòcies 
AFA:
Nivell Iniciació: 29,95€/mes
Nivell Intermig: 39,95€/mes


