ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2019/2020

3r i 4t d’ESO
Cal fer la sol·licitud d'inscripció a través de Clickedu o a les oficines de Bell-lloc abans del 21 de
juliol. La inscripció queda formalitzada un cop rebeu un correu electrònic de confirmació abans del
24 de juliol.
Us recordem que per participar a les activitats extraescolars, és condició indispensable estar al dia
de les quotes escolars del vostre fill.

ACTIVITATS ESPORTIVES
1. ACTIVITAT: Futbol cadet
Entrenaments: dimecres i divendres de 17:00 a 19:00 h.
Cost: 50€ mensuals de setembre a juny (o un únic pagament de 500€ per tot el curs)

ACTIVITATS MIGDIA
A partir del curs vinent oferirem un mòdul diari d'activitats extraescolars al migdia, amb una àmplia
oferta formativa que esperem que sigui del vostre interès.
L'horari d'aquestes activitats serà de 14:20 a 15:05 h.
L'oferta de totes les activitats està condicionada a un número mínim de participants.
Donat que el descans és també un espai educatiu, les activitats extraescolars podran ocupar un
màxim de 4 dies a la setmana (no es podran superar les 4 sessions setmanals).
1. ACTIVITAT: ROBOTICS ESO 2 COMPETITION
L’activitat té com a objectiu principal la participació en competicions utilitzant diferents plataformes
de robòtica com ara Lego Mindstorms, VEX, Arduino o BQ.
Al primer semestre del curs els alumnes distribuïts en equips podran escollir entre participar a la
competició First Lego League (que comporta la realització d’un projecte científic) o bé participar a la
VEX Competition. Al segon semestre els alumnes treballaran les plataformes Arduino i BQ, i també
treballaran amb programes 3D per crear estructures amb impressores 3D pels millorar els prototips
que hauran de participar a la RoboCAT.
L’activitat es desenvolupa en dues sessions setmanals de 45 minuts.
Professors: Departament de Tecnologia Bell-lloc del Pla.

Cost: 50 € mensuals

2. ACTIVITAT: INTENSIU CAMBRIDGE FIRST
Amb aquesta extraescolar es proporciona una formació intensiva per obtenir el certificat oficial de
Cambridge FIRST: Realització i correcció de mock exams, reforç de la part oral, evitar els errors més
comuns i adquisició d’estratègies per aconseguir el millor resultat.
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Aquesta activitat és un curs intensiu per a preparar les proves de Cambridge que el mes de maig
oferim a tots els alumnes que tenen nivell suficient per presentar-s’hi, encara que no hagin cursat
aquesta extraescolar.
El cost de l'activitat no inclou els llibres de text ni les taxes de l'examen extern.
Les classes es realitzaran en grups reduïts de no més de 15 alumnes en dues sessions setmanals de
45’.
Professor: Departament Anglès Bell-lloc del Pla.

Cost: 40 €

3. ACTIVITAT: ORATÒRIA I DEBAT
L'oratòria i el debat són presents en els centres educatius d'EUA i Anglaterra des de fa molts anys
però no és encara un contingut curricular a casa nostra.
Molts estudis ens mostren que un 70% de la població, ja siguin nens o adults, tenen por a parlar en
públic perquè no han treballat de manera encertada aquesta habilitat.
Amb els recursos facilitats per Inspiring, ens proposem ajudar els alumnes a tenir un pensament
crític, potenciar l'àrea de les humanitats, millorar les habilitats orals i la capacitat de raonament, així
com promoure la participació dels alumnes en concursos d'oratòria i debat.
L’activitat es desenvolupa en una sessió setmanal de 45’.
Professor: Jaume Arxer.

Cost: 30 €

4. ACTIVITAT: MECANOGRAFIA
Aprenentatge de la mecanografia amb un mètode individualitzat amb base web que t'ensenya
l'entrada de text tàctil eficient. Amb l'objectiu d'escriure tan ràpid com parlem. El material d'estudi
complet cobreix tot el teclat, des de les lletres, fins a la puntuació i els números i símbols, incloent
el teclat numèric. Els alumnes adquiriran en primer lloc les tècniques importants en 5 hores i
després podràs aniran completant els cursos addicionals per millorar la tècnica i augmentar la
velocitat.
Professor: Departament Tecnologia Bell-lloc del Pla.
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