
Curs 2020-21         3r-4t PRIMÀRIA

Classes intensives en grups de no més de 15 alumnes per preparar
el certificat oficial Cambridge Movers
 
Horari: Dues sessions setmanals de 40 min. al descans del migdia
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: jordi.serina@bell-lloc.org

Introducció al Lego Mindstorms i el seu software de programació.
 
Horari: una sessió setmanal de 40 min. al descans del migdia
Cost: 37 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: lluis.esteve.mercader@bell-lloc.org

Aprenentatge d'estratègies i tàctiques i participació en petites
competicions locals.
 
Horari: 40 min. setmanals al descans del migdia
Cost: 22 € mensuals (de setembre a juny)
Professor: Bernat Rodríguez

Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00h.
Cost: 55 € mensuals (de setembre a juny)
Coordinador: pepe.munoz@bell-lloc.orgBenjamins

Benjamins

Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 19:00h.
Cost: 55 € mensuals (de setembre a juny)
Coordinador: sergi.baguer@bell-lloc.org

Possibilitat de fer examen extern al Conservatori amb un cost addicional de
115€ (60€ família nombrosa)
Coordina: Laura Sánchez

Horari: 1 sessió setmanal de llenguatge musical (40
min. al migdia) i una sessió setmanal d'instrument de
30 min. per parelles en horari lectiu.
Cost: 52 € mensuals (de setembre a juny). Aquest
preu inclou els materials didàctics.

Horari: 2 sessións setmanals al descans del migdia,
una de llenguatge musical i una altra d'instrument.
Cost: 67 € mensuals (de setembre a juny). Aquest
preu inclou els materials didàctics.

Horari: 2 sessions de 40 min. al descans del migdia. Aprenentatge de tècnica
de cant i preparació de repertori per actuacions.
Cost: 22 € mensuals (de setembre a juny)

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.

Col·legi Bell-lloc del Pla          Can Pau Birol, 2-6            17005 - Girona                Telf. 972 232 111              www.bell-lloc.org

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 participar a les activitats extraescolars, és condició indispensable
estar al dia de les quotes escolars del vostre fill.

Els entrenaments i competicions estaran adaptats a les normatives
que imposin les autoritats sanitàries.


