
EXTRAESCOLARS

Cal fer la sol·licitud d'inscripció a través de Clickedu o a les oficines de Bell-lloc abans
del 16 de juliol. La inscripció queda formalitzada un cop rebeu un correu electrònic de
confirmació abans del 31 de juliol.

El pagament de les activitats es fa per rebut bancari. Us recordem que per participar a les
activitats extraescolars, és condició indispensable estar al dia de les quotes escolars del
vostre fill.

Classes intensives per a preparar l'examen del Cambridge First
Certificate 

Horari: Dues sessions setmanals de 50 min. al descans del migdia
Coordina: Interlingua Idiomes
Cost: 47€ mensuals

Aprendre a utilitzar diferents plataformes de robòtica com ara Lego Mindstorms, VEX,
Arduino o BQ. Participació a la First Lego League i altres competicions de robòtica.
Horari: dues sessions setmanals de 50 min. al descans del migdia
Coordina: lluis.esteve.mercader@bell-lloc.org
Cost: 52€ mensuals

ENGLISH FIRST

ESPORT EXTRAESCOLAR

Curs 2021-22                 3r-4t ESO

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.

Classes d'instrument de 30' individuals en horari lectiu + classe
de llenguatge musical de 45' en grups de 10-15 alumnes durant
el descans del migdia. Possibilitat d'examen extern al
Conservatori.
Coordina: laura.sanchez@bell-lloc.org
Cost: Piano: 72€   Guitarra: 52€ (per parelles) 

ROBÒTICA

Classes d'interpretació i preparació d'una obra que es representarà a final
de curs. 

Horari: Dues sessions setmanals de 50 min. al descans del migdia
Professor: francesc.bayer@bell-lloc.org
Cost: 27€ mensuals

TEATRE

Aplicació del programa Inspiring per millorar les eines comunicatives
d'una manera pràctica i divertida.

Horari: 50 min. setmanals al descans del migdia
Professor: marti.roca@bell-lloc.org
Cost: 32€ mensuals 

ORATÒRIA I DEBAT

Classes intensives en grups reduïts alumnes per
continuar amb l'aprenentatge de l'alemany del
nivell A2 al B1.

Horari: dues sessions setmanals de 50 min. al
descans del migdia
Professorat: Interlingua Idiomes
Cost: 47€ mensuals

ALEMANY

Horari: dimecres i divendres de 17:00 a 19:00h.
Coordinador: jordi.cebria@bell-lloc.org 
Cost: 55€ mensuals 

FUTBOL

Cadets
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ESCOLA DE MÚSICA
PIANO

GUITARRA

Classe extra de piano/guitarra individual 
(o instrument sense llenguatge)
Horari: 30 min. en horari lectiu.  Cost: 63€

INSTRUMENT 

+ 

Classes intensives en grups reduïts alumnes
per continuar amb l'aprenentatge del francès al
nivell B1.

Horari: dues sessions setmanals de 50 
min. al descans del migdia
Professorat: Alliance Française
Cost: 47€ mensuals

FRANCÈS


