
Curs 2020-21    1r-2n BATXILLERAT

Horari: dimecres i divendres de 18:00 a 20:00h.
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.

Sessions setmanals per parelles dirigit a tots els
nivells.
Horari: 30 min. durant el migdia o tarda lliure.
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Professora: Laura Sánchez

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 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 Advance.
 
Horari: Dimarts de 15:15 a 17:00 h. (incompatible amb el BI)
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: josep.lluis.sanjose@bell-lloc.org

Classes intensives en grups de no més de 15 alumnes per
preparar el certificat oficial del DELF
 
Horari: Dimecres i divendres de 17:10 a 18:00 h.
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: enric.vidal@bell-lloc.org
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Classes intensives en grups reduïts per consolidar els continguts
de català i castellà de Batxillerat.
 
Horari: Dimarts de 15:15 a 17:00 h.
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: albert.rodriguez@bell-lloc.org

Classes intensives en grups reduïts per consolidar els continguts de
l'assignatura de matemàtiques de les dues opcions de Batxillerat.
 
Horari: dijous de 15:15 a 17:00 h.
Cost: 42 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: albert.rodriguez@bell-lloc.org


