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ANGLÈS
BRITANNIA SCHOOL

AFA Institut Pedralbes

PROGRAMACIÓ
CODELEARN

TEATRE
IMPACTAT

ESCACS
PEÓN NEGRO



Assolir una base sòlida en llengua anglesa.
Assolir els coneixements dels exàmens oficials d’anglès (B2 First
Certificate i C1 Advanced].

Se segueix el currículum de Cambridge University,  per tal que
obtinguin la base necessària a cada nivell/examen (Low pre-
Intermediate, pre-intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate,
FCE, CAE). Centre acreditat pel British Council i Centre Examinador de
Cambridge University.
Hi ha la possibilitat que puguin presentar-se a les proves per obtenir
els títols oficials: B2 First Certificate (FCE) o C1 Advanced (CAE),
depenent de l'aprofitament.

Pedagogia interactiva, curs d’immersió
Grups reduïts (5-10 alumnes) i per nivells. Es realitzarà una prova de
nivell per a determinar el grup més adient.  
Combinació d’aspectes bàsics de la vida quotidiana amb continguts
més acadèmics, sessions engrescadores, projectes, sèries, workshops,
topics, etc.
Seguiment continu de l'alumnat amb informes d'avaluació que
s'entregaran trimestralment per correu electrònic. Tanmateix podran
contactar sempre que ho necessitin o vulguin tutoria.
L’activitat d’anglès és impartida per professors qualificats en EFL
(English as a Foreign Language) bilingües i nadius.
El curs reforçarà el nivell de l’alumne i cobrirà:

ADREÇAT:  Alumnes d’ESO i Batxillerat

MODALITAT: presencial i telemàtica  

OBJECTIU:

CONTINGUT:

MÈTODE:

80% ORAL WORK
CAMBRIDGE UNIVERSITY EXAM PREPAR
VOCABULARY WORKSHOPS
ORAL – SPEECH PROJECT
SPECIFIC CONTENTS GRAMMAR

Anglès



Anglès

CALENDARI: Curs 2021-2022; d’octubre a juny

QUOTA (2h/Setmana):

Preu del material a l’inici de curs: 37€ o 38€, segons el grup.

HORARIS: 

*Es pot fer de 16:00 a 17:00 



Aprendre programació i pensament computacional (habilitat de

resoldre problemes).

Aplicar els coneixements adquirits en diferents disciplines com

matemàtiques, anglès, programació, robòtica, electrònica, enginyeria i

gestió de projectes, creant diferents tipus d’aplicacions, videojocs...

Cursos Introductoris: LOGO, KAREL. Es treballa la legibilitat del codi i

la seva optimització, sintaxi, bucles i funcions etc.

Cursos de Suport: CÀLCUL BINARI (passar de binari a decimal,

operacions amb números binaris) i LÒGICA BOOLEANA (estructures

condicionals més complexes).

Primer curs de Programació: PYTHON (el principal llenguatge de

programació actualment. Es treballa les operacions matemàtiques,

estructures iteratives i condicionals, així com cadenes, llistes i

diccionaris) .

MODALITAT: presencial

OBJECTIU:

CONTINGUT: El temari combina cursos troncals amb cursos de suport. 

Programació



Classes grupals presencials i treball individual durant la setmana a la

plataforma de Codelearn on l’alumne/a podrà accedir al Pla

d’estudis, amb assessorament del professorat, i seguir el seu propi

ritme amb la proposta de diferents reptes i el joc.

Grups: mínim 5 alumnes

Possibilitat de participació a la competició de la Karel Challenge o

Codeathlon

MÈTODE:

HORARIS: 

Programació

CALENDARI: Curs 2021-2022; d’octubre a juny

QUOTA:



ImpactaT utilitza el teatre com a un mirall de la realitat social que ens

envolta i com a eina de reflexió i transformació social.

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.

Projecte Actuem de Teatre Social per a Joves. Es realitzaran les

sortides següents:  

Teatre Nacional de Catalunya; SGAE; Trobada de Teatre Social, Delimita’m

Per a més informació podeu consultar el web del projecte:

https://www.impactat.org/projecte-actuem-/

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. 

Impulsa la reflexió, la crítica, la consciència, la reacció i la recerca de

solucions; i treballa les habilitats socials, l’autoestima, el diàleg,

l’escolta i el treball en equip d’una manera dinàmica i intensa i des

d’una perspectiva no acadèmica.

Grups: mínim 6 alumnes

Professionals formats en les tècniques del Teatre Social i provinents

tant de l’àmbit de l’Educació com de les Ciències Socials.

MODALITAT: presencial

OBJECTIU:

ACTIVITAT:

Teatre
Col·laboració amb la

Fundació La Roda

https://www.impactat.org/projecte-actuem-/


HORARI: 

Teatre

CALENDARI: Curs 2021-2022; d'octubre a juny

 

QUOTA:

Normativa de seguretat per a la COVID-19. El centre organitzador seguirà tots els

protocols de seguretat, segons l'evolució de la pandèmia.

*la quota mensual oscil·la entre un preu mínim (16 eur/mes) i un preu màxim

(26 eur/mes) en funció del nombre de participant del taller.

Col·laboració amb la
Fundació La Roda



Desenvolupar habilitats a través de processos mecànics: 

Memòria

Concentració

Capacitat de càlcul

Capacitat d'anàlisi i síntesi

Desenvolupar competències que tenen a veure amb la formació i

consolidació del caràcter del joves i que poden traslladar a altres

àmbits de la vida.

Presa de decisions

Empatia

Creativitat i imaginació

Acceptació de les normes

Responsabilitat

Combina teoria, pràctica i temps per competir entre l’alumnat.

Utilitza una plataforma Web 

Grups reduïts (Alumnes/Grup: 8-10), atenció personalitzada i

seguiment de cada alumne/a.

Diferents nivells d’aprenentatge:  Iniciació i Intermig.

Possibilitat de participació en competicions escolars, així com en les

federatives per als que vulguin seguir la seva progressió en els escacs

competitiu.

Possibilitat  de fer una classe de prova i fer prova de nivell.

MODALITAT: presencial i telemàtica 

OBJECTIU:  Els escacs és una eina educativa d'alt valor pedagògic per

treballar diferents capacitats i valors fonamentals en l'ensenyament,

diferents recomanacions de Parlament Europeu (2012) així ho constaten.

Tolerància a la frustració

MÈTODE:

Escacs



CALENDARI: Curs 2021-2022; d’octubre a juny

QUOTA: 

HORARI: 

Escacs


