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pares i familiars de l’Escola
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Futbol sala
Un cop acabats els estudis de Batxillerat i al llarg dels anys que ho 
desitgin aquests jugadors, juntament amb d’altres, tindran la 
possibilitat de continuar entrenant enquadrats en els equips sèniors 
de l’Escola –2a Territorial, 1a Territorial, 1a Nacional i Nacional 
Absoluta– tant en categoria masculina com en femenina. 

Lloc: Instal·lacions esportives de l'Escola

Contacte: esports@betania-patmos.org 

Horaris: Sènior A: Dilluns i dimecres, de 20.30 a 22 h
 Sènior B: Dimarts i dijous, de 20.30 a 22 h
 Juvenil A: Dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h
 Juvenil B: Dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h  
Preu: 63,66 €/mes (2 dies+partit/setmana) (Sènior A, Sènior B 
 i Juvenil A)
 57 €/mes (2 dies+partit/setmana) (Juvenil B)

@

Consulteu els preus de les activitats a:

www.betania-patmos.org



Aquesta activitat va dirigida a tots aquells pares, mares, antics 
alumnes i familiars de l’Escola que desitgen iniciar-se, continuar o 
perfeccionar l’aprenentatge d’una llengua per motius laborals o d’oci.

Les llengües disponibles són anglès, alemany, francès, xinès i italià. 

Les classes es poden fer en grup, per parelles o individualment 
segons els interessos i preferències dels participants. En el cas dels 
grups, caldrà un mínim d’inscripcions per tal que es dugui a terme.

Lloc: Menjador de l’Escola

Contacte: idiomes@betania-patmos.org 

Horari: Horaris a convenir dins les franges horàries 
de 8.45 a 11.45 h i de 17.30 a 20.30 h

Preu: Classes individuals 143,45 €/mes (1h/setmana)
          Classes per parelles 107,62 €/mes (1h/setmana)
          Classes grupals 48,54 €/mes (1h/setmana)

Oferim aquesta activitat per a aquells que vulguin iniciar-se o ampliar 
els seus coneixements en aquest joc de taula apassionant, llegendari, 
mil·lenari i inabastable en les seves infinites variacions.

Les classes es poden fer en grup o individualment segons els 
interessos i preferències dels participants. En el cas dels grups, 
caldrà un mínim d’inscripcions per tal que es dugui a terme. 

Lloc: Aula polivalent

Contacte: culturals@betania-patmos.org

Horari: Grups: Dimecres de 16.30 a 17.30 h
 Individual: Horaris a convenir

Preu: Classes individuals 217 €/mes (1h/setmana)
          Classes grupals 63,29 €/mes (1h/setmana)

Classes d’idiomes

Classes d’escacs

Natació

Classes d’instrument 

@

Espai de creació per a adults

Tot arrenca de l’observació i l’experimentació per tal de potenciar el 
factor humà de les persones a través de l’art i descobrir les 
capacitats de l’individu en les seves diferents disciplines. Us 
proposem un espai on sentir-vos bé en què l’objectiu no serà fer 
grans obres d’art, tot i que podria passar, sinó donar llibertat creativa.

Es treballaran diferents disciplines artístiques com l’oli, l’acrílic, 
l’encàustica, el fresc, els mixts, els tremps, els daurats, l’aquarel·la...; 
tècniques com la d’estampació, la punta seca, la linografia, la 
xilografia, el carborumdo, l’aquatinta, el mokuhanga...; tècniques 
cal·ligràfiques i de disseny; la producció, fabricació i cosit d’un 
llibre d’artista; l’elaboració de paper a mà; tècniques de volum, 
escultura, modelat, deconstrucció, assemblatge...; procediments 
ceràmics i d’esmalts, soldadura...

Durant el desenvolupament de les classes es proporcionarà 
material, atenció personalitzada... A més, els assistents al taller 
treballaran tant de forma personal com cooperativa, contrastant 
opinions i desenvolupant el sentit crític.

Lloc: Taller de Batxillerat artístic

Contacte: culturals@betania-patmos.org

Horari: Dimarts, de 17.30 a 19.30 h

Preu: 91,30 €/mes (2 h/setmana, material inclòs)

Aquesta activitat està dirigida en exclusiva a antics alumnes, mares, 
pares i familiars de l’Escola, que trobaran un servei tècnic d’assesso-
rament personal a la seva disposició. 

Lloc: Piscina

Contacte: esports@betania-patmos.org

Horari: Dimecres de 18 a 19.30 h i/o divendres de 18 a 19.30 h

Preu: 28,21 €/mes (1 dia/setmana)
          56,42 €/mes (2 dies/setmana)

 

L’activitat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de participants.

@
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Des de l'Escola oferim aquesta activitat a tots aquells que desitgen 
aprendre a tocar un instrument musical o bé ja en saben i volen 
continuar ampliant el repertori i millorant la tècnica.

Les classes són individuals, d’una hora a la setmana.

Els instruments disponibles són: baix elèctric, clarinet, flauta 
travessera, guitarra, guitarra elèctrica, piano, trompeta, violí i violoncel. 
En cas de demanda s’intentarà ampliar l’oferta instrumental.

Horaris: L’horari és a convenir dins les franges horàries de 8.45 a 
11.45 h i de 17.30 a 20.30 h. Per tal d’establir-lo, caldrà posar-se 
en contacte via correu electrònic amb la responsable de l’activitat.

Les classes començaran el primer dia hàbil d’octubre i finalitzaran 
el juny.

Lloc: Aula polivalent

Contacte: musica@betania-patmos.org 

Horari: Horaris a convenir dins les franges horàries 
de 8.45 a 11.45 h i de 17.30 a 20.30 h

Preu: Classes individuals 110,09 €/mes (1h/setmana)
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Musicoteràpia i ioga (0-2 anys)

Aquesta activitat està dirigida als nouvinguts d’entre 0 i 2 anys els 
quals, acompanyats del pare o la mare, podran gaudir d’un espai on 
practicar aquestes activitats.  

Lloc: Edifici d’Educació Infantil

Contacte: musica@betania-patmos.org / esports@betania-patmos.org

Horari: Dimarts i/o dijous de 8.30 a 9.30 h

Preu: 56,42 € (1 dia/setmana) 
         112,84 € (2 dies/setmana)

@


