EXTRAESCOLARS
Curs 2022-23

1r-2n PRIMÀRIA

ESPORT EXTRAESCOLAR
FUTBOL
Prebenjamins

HANDBOL
Prebenjamins

BÀSQUET
Escoleta

Horari: dilluns i divendres de 17:00 a 19:00h.
Coordinador: nil.domenech@bell-lloc.org
Cost: 55€ mensuals

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

Horari: dimecres i divendres de 17:00 a 19:00h.
Coordinador: Bàsquet Sant Narcís
Cost: 43€ mensuals

ESCOLA DE MÚSICA
Classes d'instrument de 30' per parelles 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: 54€ Guitarra: 52€

PIANO
GUITARRA

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

ESCACS
Curs d'introducció als escacs per aprendre les regles bàsiques
del joc i les estratègies i tàctiques per jugar-hi.

Horari: 45 min. setmanals al descans del migdia
Professor: bernat.de.claravall.rodriguez@bell-lloc.org
Cost: 22€ mensuals

TALLER D'ART I EMOCIONS
Treballar les àrees d'expressivitat i gestió emocional usant l'art
com a context d'identificació i expressió de les emocions.

Horari: 45 min. setmanals al descans del migdia
Professora: Paula Fernández
Cost: 32€ mensuals

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 25 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.

Col·legi Bell-lloc del Pla

Can Pau Birol, 2-6

17005 - Girona

Telf. 972 232 111

www.bell-lloc.org

EXTRAESCOLARS
Curs 2022-23

3r-4t PRIMÀRIA

ESPORT EXTRAESCOLAR
FUTBOL
Benjamins

Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00h.
Coordinador: nil.domenech@bell-lloc.org
Cost: 55€ mensuals

HANDBOL
Benjamins

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

ESCOLA DE MÚSICA
PIANO
GUITARRA

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

PETITA CORAL Classes de tècnica de cant i preparació d'un repertori per a
DE BELL-LLOC recitals durant el curs.

Horari: 2 sessions de 45 min. al descans del migdia Cost: 22€

B!ROBOTICS
L'activitat extraescolar B!ROBOTICS planteja reptes amb diferents plataformes com
Vex Robotics o Lego® a partir del treball cooperatiu amb petits grups d'alumnes,
que treballen amb un sistema de rols variables. Un context idoni per potenciar
l’emprenedoria i el treball dels valors dins del grup.
Horari: una sessió setmanal de 45 min. al descans del migdia
Coordina: Innova't
Cost: 37€ mensuals

TALLER D'ART I EMOCIONS
Treballar les àrees d'expressivitat i gestió emocional usant l'art com a
context d'identificació i expressió de les emocions.
Horari: 45 min. setmanals al descans del migdia
Professor: Paula Fernández
Cost: 32€ mensuals

ESCACS
Curs d'introducció als escacs per aprendre les regles bàsiques del joc i
les estratègies i tàctiques per jugar-hi.
Horari: 45 min. setmanals al descans del migdia
Professor: bernat.de.claravall.rodriguez@bell-lloc.org
Cost: 22€ mensuals

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 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.

Col·legi Bell-lloc del Pla

Can Pau Birol, 2-6

17005 - Girona

Telf. 972 232 111

www.bell-lloc.org

EXTRAESCOLARS
Curs 2022-23

5è-6è PRIMÀRIA

ESPORT EXTRAESCOLAR
FUTBOL
Alevins

Horaris: 5è els dilluns i dimecres, 6è els dimarts i
dijous de 17:00 a 19:00h.
Coordinador: nil.domenech@bell-lloc.org
Cost: 55€ mensuals

HANDBOL
Alevins

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

ESCOLA DE MÚSICA
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) Violí: 72€

PIANO
GUITARRA

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

PETITA CORAL Classes de tècnica de cant i preparació d'un repertori per a
DE BELL-LLOC recitals durant el curs i col·laboracions amb el Musical.

Horari: 2 sessions de 45 min. al descans del migdia Cost: 22€

B!ROBOTICS
L'activitat extraescolar B!ROBOTICS planteja reptes amb diferents plataformes com Vex
Robotics o Lego® a partir del treball cooperatiu amb petits grups d'alumnes, que
treballen amb un sistema de rols variables. Un context idoni per potenciar l’emprenedoria
i el treball dels valors dins del grup.
Horari: dues sessions setmanals de 45 min. al descans del migdia
Cost: 52 € mensuals (de setembre a juny)
Coordina: lluis.esteve.mercader@bell-lloc.org

ESCACS
Curs d'introducció als escacs per aprendre les regles bàsiques del joc i
les estratègies i tàctiques per jugar-hi.
Horari: 45 min. setmanals al descans del migdia
Monitor: bernat.de.claravall.rodriguez@bell-lloc.org
Cost: 22€ mensuals

MECANOGRAFIA
Aprenentatge de la mecanografia amb un mètode individualitzat.
Dues sessions setmanals al migdia. Software propi. Acadèmia
especialitzada en l'ensenyament de la mecanografia.
Horari: Dues sessions setmanals de 45 min. al descans del migdia
Professor: EMAG. Cost: 42€ mensuals (d'octubre a abril)

TALLER D'ART I EMOCIONS
Treballar les àrees d'expressivitat i gestió emocional usant l'art com
a context d'identificació i expressió de les emocions.
Horari: 45 min. setmanals al descans del migdia
Professora: Paula Fernández
Cost: 32€ mensuals

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 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.

Col·legi Bell-lloc del Pla

Can Pau Birol, 2-6

17005 - Girona

Telf. 972 232 111

www.bell-lloc.org

