ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2019/2020

3r i 4t de Primària
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 benjamins
Entrenaments: dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00 h.
Cost: 50€ mensuals de setembre a juny (o un únic pagament de 500€ per tot el curs)
2. ACTIVITAT: Handbol benjamins
Entrenaments: dimarts i dijous 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 13:30 a 14:10 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: ROBÒTICS PRIMARY 1 COMPETITION
L’activitat té com a objectiu principal la introducció dels participants en el món de les competicions
de robòtica utilitzant Lego Mindstorms i el seu software de programació.
Formen part dels objectius de l’activitat el desenvolupament de competències claus com ara el
treball en equip, l’aprendre a aprendre i l’esperit emprenedor.
Professors: Departament de Tecnologia Bell-lloc del Pla.
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Cost: 35 € mensuals

www.bell-lloc.org

2. ACTIVITAT: INICIACIÓ AL CANT CORAL
En dues sessions setmanals de 40' anirem treballant la tècnica de cant: aprendrem com respirar amb
el diafragma, usar els ressonadors naturals del nostre cos, desenvolupar diferents textures i matisos
en la veu... I tot plegat amb una metodologia engrescadora.
Els alumnes que participen en aquesta activitat formaran part de la Petita Coral de Bell-lloc i
realitzaran recitals al llarg del curs.
Per realitzar aquesta extraescolar cal superar una prova que tots els alumnes de 2n i 3r de Primària
realitzaran entre el 10 i el 20 de juny.
Professor: Xavier Oliver.

Cost: 20 €

3. ACTIVITAT: INTENSIU CAMBRIDGE MOVERS
Amb aquesta extraescolar es proporciona una formació intensiva per obtenir el certificat oficial de
Cambridge Movers. 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.
Professor: Departament Anglès Bell-lloc del Pla.

Cost: 40 €

4. ACTIVITAT: INTRODUCCIÓ AL FRANCÈS
Introducció a la llengua francesa amb activitats adaptades a l'edat i el nivell dels alumnes.
Grups reduïts (no més de 15 alumnes per aula) en dues sessions setmanals de 40’.
La llengua francesa s'ofertarà també com a extraescolar a 5è i 6è a partir del curs 2020/21, per
aquells alumnes que vulguin continuar amb l'aprenentatge d'aquesta llengua.
El francès curricular a partir de 6è de PRIM del curs 2020/21 comptarà amb un grup avançat per
aquells alumnes que tinguin més nivell de francès. Per tal de cursar aquesta assignatura
extraescolar, és imprescindible comptar amb un bon nivell de català, castellà i anglès.
Professora: Interlingua.

Cost: 40 €

5. ACTIVITAT: INTRODUCCIÓ A L’ALEMANY
Introducció a la llengua alemanya amb una professora que compta amb una llarga experiéncia com
a docent en aquesta llengua. Metodologia adaptada al nivell i edat dels alumnes.
El cost de l'activitat no inclou els llibres de text.
Grups reduïts (no més de 15 alumnes per aula) en dues sessions setmanals de 40’.
L'alemany s'oferirà també com activitat extraescolar a 5è i 6è a partir del curs 2020/21, per aquells
alumnes que vulguin continuar amb l'aprenentatge d'aquesta llengua. Per tal de cursar aquesta
assignatura extraescolar, és imprescindible comptar amb un bon nivell de català, castellà i anglès.
Professora: Cristina Rodríguez
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Cost: 40 €
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6. ACTIVITAT: APRÈN A DIBUIXAR
Un espai d’escola d’art on poder iniciar-se en el dibuix realista en blanc i negre i color. Es realitzaran
treballs proporció, teoria de la llum i del color. Figura humana - rostres, mans i peus- i també
animals i paisatges naturals i urbans. Sempre a través dels personatges i referents que a cada nen
més el motivi. Inclou còmic i manga si algú ho desitja.
L’activitat es desenvolupa en una única sessió setmanal d’una hora (de 13:10 a 14:10 h.).
Professor: La bullidora - Mónica Ferrerós.

Cost: 40 €

7. ACTIVITAT: PIANO
La música aporta uns valors a l’educació dels infants que difícilment podríem trobar aglutinats en
cap altra activitat, com ara, per exemple, interrelació social i sentiment de grup, desenvolupament
de les emocions, desenvolupament integral del llenguatge expressiu, desenvolupament de les
destreses motrius, estímul de la imaginació, treball de l’organització espacial, millora de capacitats
de la intel·ligència, etc.
Les classes es fan per parelles i tenen una durada de 30’ amb una periodicitat setmanal durant
l’horari lectiu. Recomanem que els alumnes disposin d’un teclat a casa per anar consolidant els
coneixements adquirits a la classe.
Professors: Albert Heredia i Enrique Santamaría.

Cost: 40 €

8. ACTIVITAT: ESCACS
Els escacs són una oportunitat per estimular la ment dels nens, ajudant-los a desenvolupar la seva
intuïció i el raonament lògic. També contribueixen a millorar la seva capacitat d’atenció i
concentració i reforç de la memòria. Aprendre a estar en silenci ajuda a fomentar i reforçar
l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència, incideix positivament en la millora del rendiment
escolar.
El curs està distribuït en una sessió setmanal de 40 minuts i es proposa familiaritzar els alumnes
amb les regles bàsiques del joc i les estratègies i tàctiques per jugar-hi.
Professor: Extern (per determinar).

Cost: 20 €

9. ACTIVITAT: CLUB DE LECTURA
Una espai pensat per facilitar i descobrir el gust per la lectura. Accés a una àmplia biblioteca de
títols adaptats als interessos i nivell de cada alumne.
L'activitat consta de dues sessions setmanals de 40'.
El cost inclou tot el material necessari pel desenvolupament de l'activitat.
Professor: Extern (per determinar).
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Cost: 20 €
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