
 

 

 

 

 

 

   

Data inici activitats                 1 d’Octubre 2019 

 

Data límit inscripcions 

25 de setembre 2019 

 

 

 

  

EXTRAESCOLARS 

2019-2020 
 

AMPA FERRAN CASABLANCAS 

 

SABADELL 

Per a més informació: 

AMPA IES FERRAN CASABLANCAS 

http://www.ampacasablancas.cat/  

ampacasablancas@gmail.com 

 

NOVACADÈMIA 

info@novacademia.cat 

Mòbil 629 367 401 

 

http://www.ampacasablancas.cat/ampa/lampa/
mailto:ampacasablancas@gmail.com
mailto:info@novacademia.cat


 

 

Com cada any l’AMPA organitza una sèrie d’Activitats 

Extraescolars per a l’alumnat de l’Institut, aquest curs 

us oferim l’Anglès Acadèmic, Reforç Troncal  i 

Tècniques d’estudi. Totes les activitats són a càrrec de 

NOVACADÈMIA, empresa amb base a Caldes de 

Montbui i especialitzada en aquestes àrees de 

l’ensenyament 

Adjuntem a continuació el quadrant d’horaris de les 

activitats:  

Totes les inscripcions, s’han d’entregar a l’AMPA o la 

bústia de l’AMPA o al Coordinador d’Extraescolars 

abans del dia 25 de Setembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ  

 

 

PER L’ACTIVITAT DE: 

  

DADES DE L’ALUMNE: 

Nom………………………………........ 

Cognoms……………………………...........………………………………….. 

Data de naixement …………………Curs 2019-2020….....….............…. 

DADES PARE/MARE O TUTOR: 

Nom………………………………  

Cognoms…………………………………………………………………......... 

Adreça………………………………………................................................. 

Població…………………….....……………………………………………….. 

CP………..........……………. 

Telèfon fix……………………................Mòbil…………............................. 

E-mail……………………............................................................................. 

A l’inici de les activitats us farem entrega del full d’inscripció  on us 

demanaran les dades bancàries, les possibles al·lèrgies o intoleràncies, i 

d’acord a la legislació vigent, us demanaran signeu la RGPD i els drets 

d’imatge. També s’afegeix enguany l’autorització per sortir sol de 

l’institut. 

Sabadell, a _______ de ___________________ de 2019 

Signatura del pare / mare / tutor legal: 

ANGLÈS KET REFORÇ 1r 2n MATES REFORÇ 3r 4t  MATES

ANGLÈS PET REFORÇ 1r 2n CAT I CAST REFORÇ 3r I 4t CAT I CAST

ANGLÈS FCE REFORÇ 1r 2n ANGLÈS REFORÇ 3r I 4t ANGLÈS

TÈCNIQUES ESTUDI REFORÇ 3r I 4t FIS I QUIM

MARCA AMB UNA"X" LES ACTIVITATS QUE T'INTERESSEN

DILLUNS DIMECRES DIJOUS

16:00-17:00

REFORÇ 

FÍSICA I 

QUÍMICA 

3r I 4t ESO

16:00-18:00

ANGLÈS FCE 

1r I 2n 

BATXILLERAT

16:30-18:00
ANGLÈS KET 

1r I 2n ESO

16:30-18:30
ANGLÈS PET  

3r I 4t ESO

17:00-18:00

REFORÇ 

MATES 

1r I 2n ESO

REFORÇ 

CAT I CAST 

3r I 4t ESO

18:00-19:00

REFORÇ 

ANGLÈS 

1r I 2n ESO

REFORÇ 

MATES 

3r I 4t ESO

REFORÇ 

CAT I CAST 

1r I 2n ESO

18:30-19:30

REFORÇ 

ANGLÈS 

3r I 4t ESO

TÈCNIQUES 

D'ESTUDI

 1R I 2N ESO

TÈCNIQUES D'ESTUDI

DIMARTS

ANGLÈS ACADÈMIC CAMBRIDGE ENGLISH

REFORÇ TRONCAL



 

 

ANGLÈS ACADÈMIC KET, PET I FCE 
   

Descripció de l’activitat: 

NOVACADÈMIA es Centre Autoritzat i Oficial Preparadors pels Exàmens 

de CAMBRIDGE ENGLISH. 

Aquells alumnes que ho desitgin rebran la preparació específica per 

presentar-se als diferents exàmens oficials, KET, PET I FIRST. 

L’etapa de Secundària és molt important dins l’aprenentatge de la 

llengua anglesa, motiu pel qual es tracta d’una activitat clau i amb 

molta demanda. 

Aquests són els objectius principals a assolir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els alumnes d’anglès fan un aprova presencial de nivell que ajuda a 

determinar el nivell i subnivell actual dins el Marc Comú de Referència 

de les Llengües. Aquest servei és gratuït pels alumnes de l’INS Ferran 

Casablancas. 

Amb l’anglès acadèmic l’alumne fa créixer el seu nivell d’anglès de 

manera simultània en totes les seves competències: comprensió oral i 

escrita, expressió oral i escrita, gramàtica, vocabulari i ús de la llengua. 

AQUESTA ACTIVITAT S’OFEREIX DES DE 1r ESO FINS A 2n BATXILLERAT 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris: 

 

1r i 2n ESO (equivalent a nivell KET): DILLUNS  de 16:30 h a 18:00h 

 

3r i 4t ESO (equivalent a nivell PET): DIMARTS  de 16:30 h a 18:30h 

 

1r i 2n BATX. (equivalent a nivell FCE): DIJOUS de 16:00 h a 18:00h 

 

 

L’anglès acadèmic es treballa amb un llibre oficial i específic de 

CAMBRIDGE ENGLISH i és imprescindible que els alumnes puguin dur 

a classe un suport digital per dur a terme diferents projectes 

multidisciplinaris (portàtil, tablet, smartphone) 

A final de curs es dur a terme un examen complet del nivell treballat 

que determinarà la capacitat de l’alumne per superar amb èxit 

l’examen oficial. S’informarà a cada família sobre el resultat i 

s’aconsellarà el que sigui millor en cada cas. 

 

Preu NIVELL KET (1,30h setmana):    34 €/mes 92 €/trimestral 

Preu NIVELL PET o FCE (2h setmana): 44 €/mes 119 €/trimestral 

Matricula 45€ (Socis AMPA gratuïta) 

 

Proves nivell Anglès 

Dijous 19 de Setembre de 16 a 19 h a l’institut (aquest servei és 

gratuït pels alumnes inscrits) 

Data inici dels cursos:  1 d’Octubre 2019  



 

 

TÈCNIQUES D’ESTUDI SECUNDÀRIA 
Descripció de l’activitat: 

Es tracta d’un suport professional expert en tècniques d’estudi que 

serveix com a eina pels alumnes per millorar el seu rendiment escolar, 

adquirir una millor eficiència en l’estudi i aprendre a estudiar de manera 

pràctica, segura i pet tant, millorar el seus resultats acadèmics. 

Les principals tècniques que s’hi treballen són: 

▪ Esquemes 

▪ Gràfics 

▪ Treball de la memòria 

▪ Lectura comprensiva 

▪ Síntesi 

▪ Subratllat 

▪ Organització 

▪ Planificació 

▪ Eines TIC 

No es tracta de classes de reforç específic sobre cap matèria. 

DIMECRES de 18:00 h a 19:30 h 

Preu activitat 1,5 h setmanal: 34€/mes  92€/trimestre  

Matricula 45€ (Socis AMPA gratuïta) 

Data inici activitat: 3 d’Octubre 2019 

 

AQUESTA ACTIVITAT S’OFEREIX DES DE 1r ESO FINS A 2n BATXILLERAT 

 

REFORÇ ESCOLAR SECUNDÀRIA 
Descripció de l’activitat: 

NOVACADÈMIA, dins el serveis de l’àrea de psicopedagogia, us 

ofereix un dels serveis més sol·licitats per les famílies durant l’etapa 

secundària. 

Es tracta de classes de reforç sobre les matèries troncals, 

MATEMÀTIQUES, CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS. Però també s’ha afegit 

el reforç a 3r i 4t ESO de les assignatures de Física i Química. 

L’activitat és grupal i segmentada per cicles, primer cicle o 1r i 2n 

ESO, i segon cicle, 3r i 4t ESO.  

Els objectius de l’activitat són: 

- Repassar els continguts apresos a classe 

- Practicar amb nous exercicis per assolir els coneixements 

- Organitzar i planificar l’estudi d’aquestes matèries 

- Preparar els deures, projectes, treballs i exàmens d’aquestes 

matèries 

DIMARTS 16:00h a 17:00h: FÍSICA i QUÍMICA 3r i 4t ESO 

DIMARTS 17:00h a 18:00h: CATALÀ i CASTELLÀ 3r i 4t ESO 

DIMARTS 18:00h a 19:00h: CATALÀ i CASTELLÀ 1r i 2n ESO 

DIMARTS 17:00h a 18:00h: MATEMÀTIQUES 1r i 2n ESO 

DILLUNS 18:00h a 19:00h: MATEMÀTIQUES 3r i 4t ESO 

DILLUNS 18:00h a 19:00h: ANGLÈS 1r i 2n ESO 

DIMARTS 18,30h a 19:30h: ANGLÈS 3r i 4t ESO 

Preu activitat 1 h/setmana: 24 €/mes o 65 €/trimestre 

Matrícula 45€ (Socis AMPA gratuïta) 



 

 

   Data inici activitats: 1 d’octubre 2019 

   Nota: L’anglès ofert en aquest àmbit és anglès de reforç i es treballen 

els materials i continguts de l’institut. Un alumne que millora el seu 

rendiment en la llengua anglesa pot passar a fer anglès acadèmic dins 

el grup que la prova de nivell indiqui dins el mateix curs escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONS GENERALS 

Mínim grups: 5 alumnes 

Màxim grups: 13 alumnes 

Inscripcions inicials fins el 25 de setembre de 2019 

Inscripcions obertes sota disponibilitat al llarg de tot el curs 

Proves de nivell d’anglès: dijous 19 de setembre de 16:00 h a 19:00 h 

Pagament per domiciliació bancària. Els rebuts retornats tenen una 

comissió bancària de 5€. Pagament a principis de mes o de trimestre 

(segons l’opció escollida) 

Les baixes es tramiten fins el dia 20 del mes anterior a la baixa. No es pot 

reemborsar l’import parcial d’un trimestre. 

Les famílies reben un informe trimestral que valora l’evolució de les 

competències lingüístiques dels alumnes en el cas de llengües, així com 

els indicadors més importants en el cas de reforç i de tècniques d’estudi. 

Els alumnes d’anglès han de passar una prova de nivell prèvia que 

identifiqui el seu nivell actual i que ens serveix per assessorar cada família 

sobre el curs d’anglès més adient pel seu fill. Aquesta prova de nivell és 

gratuïta pels alumnes ja inscrits. 

Al final de curs, els alumnes tornen a passar una prova de nivell, aquesta 

vegada completa, que avaluarà la seva evolució d’acord als 

estàndards de Cambridge English en el cas de l’anglès, o de la institució 

de referència en el cas d’altres llengües. En funció dels resultats, 

NOVACADÈMIA recomanarà la idoneïtat per  presentar-se a un examen 

oficial. 

Per més informació pots contactar amb l’AMPA i/o amb 

NOVACADÈMIA: 

http://www.ampacasablancas.cat/ o ampacasablancas@gmail.com  

o amb NOVACADÈMIA trucant al 629 367 401 o 93 865 44 79 o bé per 

correu electrònic info@novacademia.cat 

Per a alumnes de 1r i 2n de batxillerat se’ls ofereixen classes particulars de la 

matèria que necessitin a unes condicions especials per ser socis de l’AMPA. 

http://www.ampacasablancas.cat/ampa/lampa/
mailto:ampacasablancas@gmail.com
mailto:info@novacademia.cat

