
Activitat Durada Dia Horari Professorat Inscripció Preu

Reforç anual dilluns 16.30 a 17.30 Ramón López Biblioteca institut 30 bimestrals

Preparació del FIRST anual dimarts i dijous 16.30 a 18.00 Ramón López Biblioteca institut 50 bimestrals

Reforç anual dilluns 17:40 a 18.40 Ramón López Biblioteca institut 30 bimestrals

Preparació DELF anual dimarts i dijous 18.10 a 19.40 Ramón López Biblioteca institut 50 bimestrals

Hora dels deures anual dimarts i  dijous 16.30  a 18 hores Eulàlia Torras i Rosa Moles Biblioteca institut 20 euros mes

Guitarra acústica anual dimarts 18.45 a 19.45 la casa de la música de Manresa 35 euros mes

Cant anual dimarts 18.45 a 19.45 la casa de la música de Manresa 35 euros mes

Taller de Dj anual dimecres 18.30 a 19.30 la casa de la música de Manresa 35 euros mes

Jocs tradicionals Trimestral dijous 17.15 a 18.15 Joan Torra Biblioteca institut 40 trimestre

Edició de vídeo Trimestral Dimarts 17 a 18 Cesc Caballol (alumne Batx) Biblioteca institut 40 trimestre

Escola de ciclisme anual
L'Escola de ciclisme de Manresa realitza classes per aprendre a anar en bicicleta BTT i Trial. A més, tractarem diferents temes com són la seguretat viària, l’alimentació i 
hàbits saludables, també fan tallers de mecànica i coneixereu les diferents modalitats de la bici, fins i tot les provareu i les practicareu.

La Casa de la música de Manresa ens dona l'oportunitat de realitzar, en el nostre Institut sense necessitat de desplaçar-se a les seves instal·lacions, d'alguns dels cursets 
que imparteixen. Trobareu més informació al respecte a https://www.casadelamusica.cat/ca/activitats/manresa/_h:4

Per ampliar informació ampa@inspeguera.cat o bé a la biblioteca del centre

Recordeu  que les reunions de l'AMPA són el primer dijous de cada mes a les 19:30  hores a la biblioteca de l'institut

Classes de reforç  pels que voleu una ajuda per seguir el temari de classe.

Pels que ja teniu un nivell i us voleu preparar per superar els exàmens del First. No hi ha edat mínima el  que s'exigeix és nivell d'anglès, en  cas de dubte parlar-ho  amb el 
professor (Ramón López) .

Classes de reforç  pels que voleu una ajuda per seguir el temari de classe.

Pels que ja teniu un nivell i us voleu preparar per superar els exàmens del Delf. No hi ha edat mínima el  que s'exigeix és nivell de francès, en  cas de dubte parlar-ho  amb el professor (Ramón López) .

amb l’objectiu de crear l’hàbit entre l’alumnat de fer les tasques encomanades per part del professorat. Es tracta d’oferir als nostres fills i filles un espai al centre per 
realitzar els deures, estudiar, realitzar treballs i tasques relacionades amb els estudis d’ESO. Aquesta extraescolar la durà a terme una persona formada per poder ajudar als 
nois i noies a organitzar-se i poder realitzar les feines amb èxit.

Vine a conèixer jocs d'ara, d'avui i de sempre amb l'ànim de passar una hora divertida i relaxada: no hi ha premis, podis ni trofeus. Aprenem a passar-nos -ho bé sense wifi, 
sense ordinador, sense consola, connectant amb el nostre interior i amb els altres. El premi som nosaltres!!!

Introducció a l'edició de vídeos. Enfocat a facilitar la feina als estudiants en aquelles tasques que els encarreguen relacionades amb l'edició d'arxius de vídeo. Únicament cal portar l'ordinador, el que feu servir a l'institut va bé. 
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