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CURS  2017 - 2018

MATRÍCULA OBERTA DEL 5 DE JULIOL 
AL 20 D’OCTUBRE A:  portal.uned.es

Dilluns de 5 a 7:
· INFORMÀTICA AVANÇADA*
aprendre a treure el màxim profit als teus dispositius 
tecnològics (tablets, telèfons mòbils...).
Professor: Joan Prat

· ENTRETENIMENTS MATEMÀTICS
els exercicis són aplicacions a la vida quotidiana, no 
són coses estranyes sense cap ni peus.
Professor: Lluís Sabater

Dimarts de 5:30 a 7: 
· PENSEM A PENSAR 
què significa tenir pensament crític, les principals idees 
filosòfiques dels segles XIX i XX.
Professor: Quim Moret

Dimecres de 5 a 7: 
· FRANCÈS
coneixement de la llengua a través de l'actualitat i la 
cultura francesa.
Professora: Esther Gumbao

· INFORMÀTICA AVANÇADA*

Dijous de 5 a 7: 
· CUIDA EL TEU COS
és l'únic lloc que tens per viure.
Professora: Tat Vayreda

 

 

Dilluns de 5 a 7:
· INFORMÀTICA AVANÇADA*
aprendre a treure el màxim profit als teus dispositius 
tecnològics (tablets, telèfons mòbils...).
Professor: Joan Prat

· ANGLÈS
un itinerari en anglès a través del cinema, de la música i 
de la gastronomia.
Professor: per concretar

Dimarts de 5:30 a 7: 
· L’EUROPA DEL S. XX
el segle XX ha estat un dels segles més convulsos que ha 
viscut l’home   
Professor: Quim Moret

Dimecres de 5 a 7: 
· FRANCÈS
coneixement de la llengua a través de l'actualitat i la 
cultura francesa.
Professora: Esther Gumbao

· INFORMÀTICA AVANÇADA*

Dijous de 5 a 7: 
· CONEGUEM EL NOSTRE ENTORN
pretén donar a conèixer el medi natural més proper (La Garrotxa) i la sensibi-
lització envers el patrimoni natural i cultural. Aquest objectiu s'aconsegueix 
mitjançant un itinerari pedagògic guiat i un treball previ i posterior a l'aula.

Professor: Jordi Espadalé
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