
<a href='https://www.freepik.es/psd/adolescentes-estudiantes'>Psd de adolescentes estudiantes creado por rawpixel.com - www.freepik.es</a>

Curs 2022-2023

Vols
fotografiar 
com un Influencer
amb mòvil?

23 sessions que tenen part pràctica i seguiment:

3 de fotografía retrat interior, 3 de retrat
exterior, 3 d’events, 4 dels 4 imprescindibles,
2 sobre influencers, 2 d’edició, 2 d’estratègia en
xarxes, 2 sobre youtube, 2 de tècnica…

Máx. 12 alumnes per grup

Horari:    Dilluns o dimarts de 15.00 a 16.00h.

Duració:  60 min. / sessió

Preu:        20€ / 2 sessions mes. Inclou materials

Lloc:         Estudi Cris Gabarró
Anselm Clavé 6, local 2
Sant Antoni de Vilamajor

Facilita:    Cristina Gabarró

<a href="https://es.vecteezy.com/fotos-gratis">Fotos de Stock por Vecteezy</a>

Hatha Ioga per a adolescents:

Un camí d’autoconeixement i creixement

Aprèn a connectar amb tu, a conèixer el teu cos i
els seus límits, a estimar-te i acceptar-te,
a relaxar-te….
Mitjançant la Desconnexió del món extern per a 
connectar amb el teu món intern.
Algunes Postures específiques i exercicis
respiratoris que afavoreixen l'activació i/o 
relaxació mental i corporal.
Relaxació final per a integració el treball realitzat.

Horari:     Dies i hores a concretar

Duració:   75 min / sessió

Preu:         25€ / 4 sessions mes

Lloc:          Gimnàs Institut Vilamajor

Facilita:     Rosa María Mateu

<a href="https://es.vecteezy.com/fotos-gratis">Fotos de Stock por Vecteezy</a>

Club de lectures:
Paraules de Contraban

Els contrabandistes es trobaran un cop al mes
per compartir les opionions sorgides al voltant
d’una lectura. Seran lectures divertides,
enriquidores, a vegades controvertides, i
parlaran de temes d’actualitat com els rols de
gènere, les relacions entre adolescents, la
identitat, la sexualitat, la fami ́lia, l’amistat o
l’amor.

Horari:     3er Dijous de 16.30 a 17.30 / mes 

Duració:   60 min / sessió, d’octubre a maig.

Preu: 25€ / 1 sessió mes

Lloc: Biblio de Sant Antoni de Vilamajor

Facilita: Gemma Garcia Villardell

PUCRA és una associació de robòtica d'estudiants
de la Universitat Politècnica de Catalunya, fundada
el 2017. Guanyador de VEX Europe 2019,
organitzador de VEX Barcelona, Spain i
Mediterranean, i 8 posició a la final mundial de
l'European Rover Challenge 2020.

Durant tota la temporada, els alumnes tindran
l’oportunitat de formar part d’un equip per
participart en VEX Robotics Competition.
Cada any, l’organització llança un repte nou per
posar a prova les capacitats i coneixements de
cada equip, conduint-los a treure tot el seu
potencial i superar-se a cada edició.
Els equips també tenen l’oportunitat d’arribar
més lluny, competint en l’esdeveniment
internacional més gran de robòtica, la VEX
World Championship, on donen la
benvinguda als millors equips dels 5 continents.
Aquesta temporada hem estat una semana a
Dallas, Texas, participant en el VEX Worlds
2022.

Horari:     Dies i hores a concretar

Duració:   90 min / sessió

Preu:        35€ / 4 sessions mes

60€ / 8 sessions mes

Lloc: Aules Institut Vilamajor

Facilita: Alumnes ingeniería UPC

https://pucra.upc.edu/home-cat.html

https://issuu.com/pucra.upc/docs/pucra_factory_dossier_extraescolars

Robòtica Educativa

+ info:

Repàs d'anglès

Repàs de matemàtiques

Repàs de física i química

Tots els nivells ESO i BAT
Per repàs d'altres assignatures, si us plau poseu-
vos en contacte amb l'ampa.

Horari:     Dies i hores a concretar

Duració:   75 min / sessió

Preu:        15€ / mes. 

Preu subvencionat per l'ampa

Lloc:         Institut Vilamajor
<a href='https://www.freepik.es/fotos/campus'>Foto de campus creado por mindandi - www.freepik.es</a>

Classes de repàs

https://pucra.upc.edu/home-cat.html
https://issuu.com/pucra.upc/docs/pucra_factory_dossier_extraescolars

