
[Escriviu el text] 
 
 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR SOBRE CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

 
• Objectiu: Promoure la vocació científica dels alumnes del centre. 
• Títol: Nutrició 
• Durada: ..10 sessions.... 
• Horari:  ...Dijous15,30-17h..... 
• Inscripcions: ......Novembre 2016..... 
• Places limitades:  ..16...  alumnes. 
• Nivell: .....1r i 2on ESO...... 
• Preu: Activitat gratuïta (alumnat del centre). 
 
Inici a l’Institut XXV Olimpíada dijous 10 de novembre 2016 

Resum: En les activitats es treballen aspectes de la nutrició humana a través de l’estudi dels 
hàbits alimentaris i de l’exercici físic, de la fisiologia del cos, del contingut energètic i 
l’etiquetatge dels aliments, i del contingut i paper del calci, vitamines, proteïnes, glúcids i lípids 
als aliments i a la dieta 
______________________________________________________________________ 
 
COMPROMÍS D’APROFITAMENT 
 
.........................................., amb DNI .................................., alumne de ...... curs d’ESO, 
 
SOL·LICITO l’admissió a l’activitat, i, en cas de ser admès,  
 
EM COMPROMETO   

1) A assistir amb regularitat a les diferents sessions,  respectant les hores d’inici 
i final. 

2) A participar activament en les diferents activitats. 
 
Data i signatura: 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
AUTORITZACIÓ 
 
........................................................., amb DNI ................................... pare/mare/tutor/a 
de l’alumne de ............................................................... 
 
AUTORITZO al meu fill/filla a participar en l’activitat indicada, d’acord amb les 
condicions previstes (dates, lloc de realització, compromís de l’alumne). 
 
Data i signatura: 
 
 



[Escriviu el text] 
 
 

 
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR SOBRE CIÈNCIES 

EXPERIMENTALS 
 

• Objectiu: Promoure la vocació científica dels alumnes del centre. 
• Títol: Jocs matemàtics 
• Durada: ....10 sessions....... 
• Horari:  Dimecres .16-17,30 h aprox.. 
• Inscripcions: .....Novembre........ 
• Places limitades:  ..10....  alumnes. 
• Nivell: ...1r i 2on ESO...... 
• Preu: Activitat gratuïta (alumnat del centre). 

Resum:  
Aquest mòdul ha estat pensat per facilitar un conjunt de jocs que sovint no es tenen en compte 
en les programacions dels cursos de matemàtiques, principalment a causa de la manca de 
temps. Les unitats que el formen estan pensades per adquirir les dinàmiques dels jocs i per 
treballar les matemàtiques lúdicament. S'hi treballen també habilitats socials com esperar el 
torn de jugada, respectar els companys, així com habilitats espacials, numèriques, memòria 
visual, etc.  
______________________________________________________________________ 
 
COMPROMÍS D’APROFITAMENT 
 
.........................................., amb DNI .................................., alumne de ...... curs d’ESO, 
 
SOL·LICITO l’admissió a l’activitat, i, en cas de ser admès,  
 
EM COMPROMETO   

3) A assistir amb regularitat a les diferents sessions,  respectant les hores d’inici 
i final. 

4) A participar activament en les diferents activitats. 
 
Data i signatura: 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
AUTORITZACIÓ 
 
........................................................., amb DNI ................................... pare/mare/tutor/a 
de l’alumne de ............................................................... 
 
AUTORITZO al meu fill/filla a participar en l’activitat indicada, d’acord amb les 
condicions previstes (dates, lloc de realització, compromís de l’alumne). 
 
Data i signatura: 


