
Curs 2020-21                  3r-4t ESO

Horari: dimecres i divendres de 17:00 a 19:00h.
Cost: 55 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: jordi.cebria@bell-lloc.org
Els entrenaments i competicions estaran adaptats a les
normatives que imposin les autoritats sanitàries.

Classes per parelles adaptades a tots els nivells
Horari: 30 min. setmanals de 8:30h. a 9:00h. i de 17:15 a 17:45 h.
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)

Horari: dilluns de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 30 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: Santi Fontclara

L'oferta d'aquestes activitats està condicionada a les normes que imposin les autoritats sanitàries
i a que s'assoleixi un número mínim de participants.

Cal fer la sol·licitud d'inscripció a través de Clickedu o a les oficines de Bell-lloc abans del 15
de juliol. La inscripció queda formalitzada un cop rebeu un correu electrònic de confirmació abans
del 31 de juliol.
 
Us recordem que per a participar a les activitats extraescolars, és condició indispensable estar al
dia de les quotes escolars del vostre fill.

Classes intensives en grups de no més de 15 alumnes per preparar el
certificat oficial Cambridge First
 
Horari: Dimecres i divendres de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: josep.lluis.sanjose@bell-lloc.org

participació en competicions utilitzant diferents plataformes de robòtica
com ara Lego Mindstorms, VEX, Arduino o BQ.
 
Horari: Dimecres i divendres de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 52 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: lluis.esteve.mercader@bell-lloc.org

Aplicació del programa Inspiring per millorar les eines comunicatives
 
Horari: dilluns de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 32 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: joan.casalprim@bell-lloc.org
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Aprenentatge de la mecanografia amb un mètode individualitzat amb
base web que t'ensenya l'entrada de text tàctil eficient
 
Horari: dilluns de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 32 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: alfonso.rubi@bell-lloc.org

Classes d'interpretació i preparació d'una obra que es representarà a
final de curs. 
 
Horari: Dimecres i divendres de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 27 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: francesc.bayer@bell-lloc.org

Classes intensives en grups de no més de 15 alumnes per continuar
amb l'aprenentatge de l'alemany.
 
Horari: Dimecres i divendres de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 52 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: Professor extern per determinar.

Classes intensives en grups de no més de 15 alumnes per preparar el
certificat oficial del DELF
 
Horari: Dimecres i divendres de 14:15 a 15:05 h.
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: Alliance Française


