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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS           Curs 2019/2020
5è i 6è 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 alevins
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)

2. ACTIVITAT: Handbol alevins
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 2 COMPETITION

L’activitat té com a objectiu principal la participació en competicions de robòtica utilitzant el robot i 
material Lego Mindstorms i el seu software de programació. Al primer semestre del curs els alumnes 
prepararan la competició First Lego League, la fase final de la qual és organitzada habitualment a la 
UdG cap al mes de gener. Apart dels reptes proposats al taulell de joc, aquesta competició es basa 
també en la preparació d’un projecte científic innovador que doni resposta al repte proposat i que al 
2019 és el tema de l’espai. Un cop acabada aquesta competició, participaran en altres competicions 
de robòtica com ara la Robocat o la WRO.

Professors: Departament de Tecnologia Bell-lloc del Pla. Cost: 50 € mensuals 
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2. ACTIVITAT: PETITA CORAL DE BELL-LLOC

Activitat dirigida exclusivament als alumnes que ja formen part de la petita coral de Bell-lloc o han 
superat l’audició. 

En dues sessions setmanals de 40' continuarem treballant la tècnica de cant i anirem consolidant i 
incorporant noves peces al repertori a fi de continuar realitzant recitals al llarg del curs a dins i fora 
de Bell-lloc.

L'activitat consta de dues sessions setmanals de 40'. El cost inclou tot el material necessari pel 
desenvolupament de l'activitat.

Professor: Xavier Oliver. Cost: 20 €

3. ACTIVITAT: INTENSIU CAMBRIDGE FLYERS

Amb aquesta extraescolar es proporciona una formació intensiva per obtenir el certificat oficial de 
Cambridge Flyers.  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: 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).

La llengua francesa s'ofertarà també com a extraescolar a 1r i 2n d'ESO a partir del curs 2020/21, 
per aquells alumnes que vulguin continuar amb l'aprenentatge d'aquesta llengua.

Professora: Cristina Rodríguez. Cost: 40 €

5. ACTIVITAT: INICIACIÓ A LA GUITARRA

Classes d'iniciació a la guitarra adaptades al nivell i a l'edat dels alumnes, impartides per un músic 
amb experiència docent. Cada sessió té una durada de 20' i es realitzen en grupets de 2 o 3 alumnes.

L'escola ja disposa de guitarres per impartir les classes i aconsellem a les famílies l'adquisició 
d'aquest instrument per poder practicar també a casa.

Professor: Extern (per concretar). Cost: 30 €

6. 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 
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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 €

7. 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 €

8. 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 assolir els següents objectius:

 Ajudar els alumnes a tenir un pensament crític.
 Potenciar l'àrea de les humanitats.
 Promoure la participació dels alumnes en concursos d'oratòria i debat.
 Millorar les habilitats orals dels alumnes.
 Augmentar la capacitat de raonament.
 Millorar els processos de recerca d'informació mitjançant l'eina del "debat".
 Incrementar el rendiment acadèmic per la implicació que es deriva de l'aplicació d'aquest 

tipus de formació.

Professor: Jaume Arxer. Cost: 30 €

9. 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. Cost: 20 €


