
Guia d’activitats educatives d’estiu  
per a infants i joves de l’Escola i amics
2019

Estiu



Aquestes són les activitats d’estiu que proposem als vostres 
fills per a aquest 2019.

Procés d’inscripció i modificacions

La inscripció en les activitats d’estiu s’ha d’emplenar en línia 
mitjançant la pàgina web de l’Escola (www.betania-patmos.org)  
seguint aquestes instruccions:

1 Valideu el vostre nom d’usuari i contrasenya a l’àrea privada.

2 Un cop el sistema us reconegui, feu clic al menú «Activitats/ 
Inscripcions/Altres activitats/Estiu».

3 Trieu el vostre fill o filla i inicieu la inscripció tot seleccionant 
l’oferta que desitgeu.

4 En finalitzar el procés, el sistema informarà de la tria  
realitzada i rebreu un correu elecrònic per cada activitat.

Període d’inscripció

L’admissió es fa per disponibilitat de places. L’Escola pot variar 
la composició dels grups que es presenten per necessitats 
d’organització o per no arribar al nombre d’alumnes necessari 
per formar-los.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció les possibles altes  
i baixes de les activitats es podran comunicar únicament a través 
del correu electrònic del responsable.

Contacte amb els responsables de les activitats

Els responsables de les activitats atendran les vostres consultes 
per correu electrònic.

Coordinador d’activitats d’estiu
a/e: mraventos@betania-patmos.org

Coordinació de l’Escola d’estiu infantil
a/e: igarcia@betania-patmos.org
a/e: mraventos@betania-patmos.org (setembre)

Presentació i inscripcions

PRESENTACIÓ

Coordinació del Campus de dansa i expressió
a/e: amartinezc@betania-patmos.org
a/e: igarcia@betania-patmos.org 

Coordinació dels campus esportius
a/e: esports@betania-patmos.org

Coordinació d’All Enjoy Summer
a/e: mraventos@betania-patmos.org

Coordinació del Campus musical
a/e: rsaldarriaga@betania-patmos.org 

Coordinació del Campus robòTIC
a/e: mraventos@betania-patmos.org

Coordinació del Taller de cinema
a/e: mraventos@betania-patmos.org

Coordinació del Dani Jiménez Science Camp
a/e: mraventos@betania-patmos.org

Coordinació del Trail dels Monestirs
a/e: rrocamora@betania-patmos.org

Coordinació d’Estudi d’estiu i preparació  
de les proves de setembre
Primària: a/e: lcamp@betania-patmos.org 
ESO: a/e: halcaraz@betania-patmos.org
Batxillerat: a/e: cmallafre@betania-patmos.org
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ACTIVITATS D’ESTIU

 Escola 
d’estiu 6 x x x x x

All Enjoy
Summer 8 x x x x x x x x

Campus
de dansa 10 x x

C. Olympic
Games 12 x x x x x x

Campus de
futbol sala 14 x x x x x x x x

C. Dansa i te-
atre musical 16 x x x x x x x x

C. Sincro-
nitzada 17 x x x x x x x x

C. Sport&
Raquet 18 x x x x x x

 Campus
de bàsquet 19 x x x x x x

Campus 
robòTIC 21 x x x x x x x

C. Musical 22 x x x x x x

Taller de 
cinema 24 x x x x

Dani J. Sci-
ence Camp 25 x x x x

Trail dels 
monestirs 26 x x x

Estudi 
d’estiu EP 28 x x

Estudi d’estiu 
ESO i Batx. 30 x x x x x x

Oferta d’activitats d’estiu

Activitats Pàg. E. Infantil E. Primària ESO BATX.

EI1* EI2 EI3 EI4 EI5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n

*Activitat dirigida a futurs alumnes d’EI2 Activitat fora de l’Escola 
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ACTIVITATS D’ESTIU

Escola d’estiu infantil
És una proposta lúdica, en un entorn conegut, que pretén 
esdevenir una alternativa engrescadora en el lleure dels més 
petits, un espai per a la construcció de relacions, per a l’expe-
rimentació, la creació i la diversió, ple d’activitats dinàmiques 
i molt divertides.

Lloc
Edifici d’Educació Infantil

Activitats
Al llarg de cada setmana els nens i nenes desenvoluparan ac-
tivitats molt variades, gairebé totes a l’aire lliure, amb els amics 
i dinamitzades per les mestres de l’Escola. Algunes d’aquestes 
activitats seran: jocs de sempre, ambients de joc, jocs d’aigua, 
activitats d’expressió plàstica, música i una sortida o un es-
pectacle setmanal.

Cada setmana, els nens i nenes d’Educació Infantil 3, 4 i 5 
anys faran dues sessions de natació; la resta de dies faran jocs 
d’aigua. També faran una sessió d’anglès diària.

L’eix d’animació de l’Escola d’estiu sera un personatge engres-
cador que estimularà la imaginació dels nens i nenes.

Al setembre ens continuarem divertint amb l’ajuda dels monitors 
que ens acompanyen durant el curs.

HORARIS PREUS

Nens i nenes 
que el curs  
19-20 facin 
a la nostra 
Escola EI2 
per facilitar 
així la seva 
adaptació 

Horari 1 
De 9 a 16.30 h, dinar inclòs

183,89 €/setmana

Horari 2 
De 9 a 15 h, dinar inclòs 167,84 €/setmana

Horari 3 
De 9 a 12 h 101,14 €/setmana

HORARIS PREUS

EI2, EI3, EI4, 
EI5, ja siguin 
de la nostra 
Escola o 
d’altres

Horari 1 
De 9 a 16.30 h, dinar inclòs 183,89 €/setmana

Horari 2 
De 9 a 15 h, dinar inclòs 167,84 €/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol

Set. setembre Del 2 al 6 de setembre

Contacte 
Juliol: Ivet Garcia (igarcia@betania-patmos.org)
Setembre: Marc Raventós 
(mraventos@betania-patmos.org)

Horaris
Acollida de 8.30 a 9 h

Per a la resta d’alumnes, així com durant la setmana de setem-
bre, es pot triar un dels dos horaris següents:

ACTIVITATS D’ESTIU 76 ACTIVITATS D’ESTIU

  



ACTIVITATS D’ESTIU

All Enjoy Summer
A la nostra Escola els alumnes entren en contacte amb l’an-
glès als 3 anys i continuen el seu aprenentatge en les etapes 
successives. Les destreses bàsiques que es treballen durant 
els diferents cursos són: listening, reading, writing i speaking.

En aquest summer camp, donades les seves característiques, 
se segueixen treballant aquests quatre aspectes, però d’una 
manera més lúdica i en un ambient de treball de casal d’estiu.  
Mitjançant diverses activitats engrescadores (tallers, esports, 
sortides, manualitats, teatre, jocs...) s’aprofundeix i es posa 
en pràctica tot allò que al llarg dels cursos l’alumnat ha anat 
aprenent en l’àrea d’anglès, sempre immers en un entorn pro-
per a ell i on, al llarg del dia, la llengua vehicular és l’anglesa. 
El fet que es treballi amb grups no massa nombrosos (aproxi-
madament 12 alumnes) permet dur a terme activitats diferen-
ciades a les que acostumen a fer durant el curs. A la vegada, 
aquest fet també permet un grau de proximitat tutor-alumne 
molt enriquidor i amb resultats molt positius per a tothom.

Lloc
Escola

Contacte
Marc Raventós (mraventos@betania-patmos.org)

Activitats
Theatre, arts&craft, music…
Els dimecres es farà una sortida i l’horari és de 8.30 a 16.30 h  
per a tothom.

Material que cal portar
 Roba i calçat esportius frescos i còmodes.
  Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany.
 Es recomana portar esmorzar i una gorra amb visera.
 Cal portar crema solar posada de casa.

HORARIS PREUS

Alumnes 
d’EI4 i EI5 

Alumnes de 
1r a 6è EP

Horari 1  
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs 235,56 €/setmana

Horari 2 
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs 213,43 €/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol

Set. setembre Del 2 al 6 de setembre
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Campus de dansa  
i expressió artística
L’objectiu del Campus de dansa i expressió artística és pas-
sar-nos-ho bé mentre descobrim les possibilitats expressives 
del nostre cos i de la nostra veu. Amb ajuda de suport musical 
desenvoluparem la nostra capacitat de moviment, d’imaginació 
i de creativitat. 

Al llarg de la setmana, a més de les activitats diàries d’expressió 
corporal i d’expressió artística, cada tarda farem anglès, dos dies 
a la setmana pujarem a piscina i un dia marxarem tots plegats 
d’excursió o bé assistirem a un espectacle. Cal portar crema 
solar posada de casa.

Lloc
Edifici d’Educació Infantil 

Contacte
Educació Infantil: Anna Martínez  
(amartinezc@betania-patmos.org)  
i Ivet Garcia (igarcia@betania-patmos.org)
Secretaria d’Educació Infantil 
Telèfon: 932 039 995 

HORARIS PREUS

Alumnes 
d’EI4 i EI5

Horari 1 
De 9 a 16.30 h, dinar inclòs 197,28 €/setmana

Horari 2 
De 9 a 15 h, dinar inclòs 179,46 €/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol
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DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol

HORARIS PREUS

Alumnes 
d’EI4 i EI5

Alumnes  
de 1r, 2n, 3r  
i 4t EP

Horari 1 
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs 197,28 €/setmana

Horari 2
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs 179,46  €/setmana

Horari 3
De 8.30 a 13.30 h, sense dinar 134,21 €/setmana

Campus Olympic Games
L’objectiu és aprofitar el temps de vacances per divertir-se i fer 
amics tot practicant diferents activitats esportives i culturals. 
A més, es pretén millorar la coordinació general, les habilitats 
motrius i les qualitats físiques bàsiques dels participants.

Lloc
Instal·lacions esportives de l’Escola

Metodologia de treball
Hi haurà un professor per a cada grup de 10 alumnes.

Els grups es formen tenint en compte els criteris d’afinitat.

Totes les sessions són dirigides per mestres especialistes  
i llicenciats en Educació Física.

Activitats esportives principals 
  Atletisme: curses, relleus, salts, llançaments... 
  D’aigua: natació i activitats aquàtiques recreatives
  Habilitats gimnàstiques: tombarelles, girs, equilibris...
  Introducció als esports d’implements

Activitats complementàries
Diàries: anglès i informàtica

Setmanals: cada dimecres es farà una sortida i l’horari és de 
8.30 a 16.30 h per a tothom.

Material que cal portar
  Roba i calçat esportius.
   Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany.
  Es recomana portar esmorzar i una gorra amb visera.
  Cal portar crema solar posada de casa.

Contacte
Alfons Medina (amedina@betania-patmos.org)
Javier Martín (jmartin@betania-patmos.org)
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Campus de futbol sala
El Campus de futbol sala té com a objectiu la formació integral 
dels alumnes a través del coneixement i la pràctica dels seus 
fonaments tècnics i tàctics. A més, també potencia valors propis 
d’aquest esport com són l’esforç i el treball en equip. 

Lloc
Instal·lacions esportives de l’Escola

Metodologia de treball
Hi haurà un professor per a cada grup de 10 alumnes.

Els grups es formen tenint en compte els criteris d’afinitat.

Totes les sessions són dirigides per mestres especialistes  
i llicenciats en Educació Física.

Activitats complementàries
Diàries: natació, anglès i informàtica (segons l’horari triat: 1, 2 o 3).
Setmanals: cada dimecres es farà una sortida i l’horari és de 
8.30 a 16.30 h per a tothom.

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol

HORARIS PREUS

Alumnes  
d’EI4 i EI5 

Alumnes de
1r a 6è EP

Horari 1 
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs

197,28 €/setmana

Horari 2 
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs

179,46 €/setmana

Horari 3
De 8.30 a 13.30 h,  
sense dinar

134,21 €/setmana

Material que cal portar 
  Roba esportiva: pantalons curts, samarreta i mitjons.
  Calçat específic: sabatilla esportiva específica.
    Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany.
  Cal portar crema solar posada de casa.

Contacte
Tan Vázquez (svazquez@betania-patmos.org) 
Javier Pérez (jperez@betania-patmos.org)
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Campus de dansa  
i teatre musical 
L’objectiu és desenvolupar la imaginació i la creativitat men-
tre descobrim les possibilitats expressives i sentimentals del 
nostre cos. 

Al llarg de la setmana, a més de les activitats diàries d’expressió 
corporal i d’expressió artística, cada dia farem anglès, piscina i in-
formàtica. Els dimecres, a més, marxarem tots plegats d’excursió.
Cal portar crema solar posada de casa.

Lloc
Instal·lacions esportives de l’Escola

Contacte
Anna Martínez (amartinezc@betania-patmos.org) 

HORARIS PREUS

Alumnes de  
1r a 6è EP,  
1r i 2n ESO

De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs
197,28 €/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol

Campus de natació  
sincronitzada 
Aquest campus combina elements de la natació, la gimnàstica i 
la dansa per aconseguir un desenvolupament harmoniós de les 
capacitats d’expressió corporal, flexibilitat i ritme dels participants.

Lloc
Instal·lacions esportives de l’Escola

Activitats complementàries
Diàries: anglès i informàtica
Setmanals: cada dimecres es farà una sortida i l’horari és de 
8.30 a 16.30 h per a tothom.

Material que cal portar 
Banyador negre, casquet de bany blanc, pinces de natació 
sincronitzada per al nas, tovallola i xancletes

Contacte
Anna Martínez (amartinezc@betania-patmos.org)  
Javier Martín  (jmartin@betania-patmos.org)

HORARIS PREUS

N. Sincro-
nitzada I: 
alumnes de 
1r a 4t EP

Horari 1  
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs 197,28 €/setmana

N. Sincro-
nitzada II: 
alumnes de 
5è i 6è EP,  
1r i 2n ESO

Horari 2  
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs 179,46 €/setmana

Horari 3  
De 8.30 a 13.30 h, sense dinar 
inclòs

134,21€/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol
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Campus Sport&Raquet 
L’objectiu del Campus Sport&Raquet és aprofitar el temps de 
vacances per divertir-se i fer amics mentre millorem la coordinació 
i els gestos tècnics dels diferents esports tant de raqueta com 
de pala: tennis, bàdminton, tennis de taula...

Lloc
Instal·lacions esportives de l’Escola

Metodologia de treball
Hi haurà un professor per a cada grup de 10 alumnes.

Els grups es formen tenint en compte criteris d’afinitat i d’edat 
dels participants.

Activitats esportives principals
De raqueta: minitennis, bàdminton, tennis de taula
D’aigua: natació i activitats aquàtiques recreatives

Activitats complementàries 
Diàries: anglès i informàtica
Setmanals: cada dimecres es farà una sortida i l’horari és de 
8.30 a 16.30 h per a tothom.

HORARIS PREUS

De 1r a 6è 
EP

Horari 1 
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs 197,28 €/setmana

Horari 2 
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs 179,46 €/setmana

Horari 3 
De 8.30 a 13.30 h, sense dinar 134,21  €/setmana

Material que cal portar
 Roba i calçat esportius frescos i còmodes.
  Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany.
 Es recomana portar esmorzar i una gorra amb visera.
 Cal portar crema solar posada de casa.

Contacte
Ivan Aurell (iaurell@betania-patmos.org)

Campus de bàsquet
El Campus de bàsquet té com a objectiu la formació integral 
dels alumnes a través del coneixement i la pràctica dels concep-
tes tècnics, tàctics i de reglament del bàsquet. A més, també 
potencia valors propis com són l’esforç i el treball en equip.

Lloc
Instal·lacions esportives de l’Escola

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol
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HORARIS PREUS

Alumnes de  
1r a 6è EP

Horari 1 
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs

197,28 €/setmana

Horari 2 
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs

179,46 €/setmana

Horari 3 
De 8.30 a 13.30 h, sense dinar

134,21 €/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol

Metodologia de treball 
Hi haurà un entrenador per a cada grup de 10 alumnes. 

Les sessions d’entrenament estan dirigides per llicenciats en 
Educació Física i tècnics especialistes.

Activitats complementàries 
Diàries: natació, anglès i informàtica (segons l’horari triat: 1, 2 o 3)

Setmanals: cada dimecres es farà una sortida i l’horari és de 8.30 
a 16.30 h per a tothom.

Material que cal portar 
  Roba esportiva: pantalons curts, samarreta i mitjons.
  Calçat: sabatilla esportiva específica.
    Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany.
  Cal portar crema solar posada de casa.

Contacte
Josep Querol (jquerol@betania-patmos.org)
Elio Martínez (emartinezl@betania-patmos.org)

Campus robòTIC
Aquest és un campus on el joc i la ciència es troben per tal que 
els infants gaudeixin d’un aprenentatge dinàmic i multidisciplinar. 
Crearem espais basats en l’educació STEM (ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques) on l’equip formador guia l’infant a 
través de diferents reptes, experiments i activitats –ja sigui en 
l’àmbit de les ciències, la tecnologia, l’enginyeria o les mate-
màtiques– per tal d’assolir uns continguts i unes competències 
sense deixar de jugar i gaudir.
Els alumnes faran activitats com escacs, robòtica, jocs de 
construcció, raonament, lògica, representació especial..., jocs 
que forcen el cervell a jugar d’una manera estructurada. 
Els dimecres es farà una sortida de tot el dia (de 8.30 a 16.30 h).

Material que cal portar 
 Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany
 Es recomana portar esmorzar i una gorra amb visera
  Cal portar crema solar posada de casa

Contacte
Marc Raventós (mraventos@betania-patmos.org)

HORARIS PREU

Alumnes  
d’EI5 a 6è EP

Horari 1
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs

261,67 €/setmana

Horari 2
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs

212,60 €/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol
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Campus musical
El Campus musical és una proposta per a tots aquells alumnes 
que, encara que no sàpiguen tocar cap instrument, volen gaudir 
de la música de manera interactiva i lúdica. Es combinaran 
diferents activitats com la percussió, la gravació d’àudio, els 
combos musicals, entre altres, i els divendres es mostraran els 
projectes duts a terme al llarg de la setmana a alumnes i familiars.

Lloc
Aula de música de l’Escola

Contacte
Reinaldo Saldarriaga (rsaldarriaga@betania-patmos.org)

Metodologia de treball
Les classes són dirigides per músics de l’Escola i els grups es 
formen tenint en compte criteris de coneixement musical i afinitats.

Activitats 
Les activitats que es duran a terme són, entre altres, STOMP, 
gravació i informàtica musical, combos i instruments, piscina.
Els dimecres es farà una sortida i l’horari és de 8.30 a 16.30 
h per a tothom.

Material que cal portar 
  Instrument (en cas de tocar-ne algun).
  Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany.
  Es recomana portar esmorzar i una gorra amb visera.
  Cal portar crema solar posada des de casa.

HORARIS PREU

Alumnes  
de 3r EP a 
2n ESO

Horari 1
De 9 a 16.30 h, dinar inclòs

235,56 €/setmana

Horari 2
De 9 a 15 h, dinar inclòs

213,43 €/setmana

DATES

Set. juny Del 25 al 28 de juny (4 dies)

Setmana 1 De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Setmana 4 Del 22 al 26 de juliol
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Taller de cinema 
Durant dues setmanes d’estiu realitzarem un taller intensiu de 
cinema digital per apropar els nens i nenes a les bases del 
llenguatge audiovisual. En aquest taller es donaran eines per 
descobrir com funciona la ficció al mateix temps que la creen 
a partir de la filmació d’un curtmetratge.

Els dimecres es farà una sortida i l’horari és de 8.30 a 16.30 h 
per a tothom.

Material que cal portar 
   Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany.
  Es recomana portar esmorzar i una gorra amb visera.

Contacte
Marc Raventós (mraventos@betania-patmos.org)

HORARIS PREU

Alumnes  
de 3r a 6è 
EP

Horari 1
De 8.30 a 16.30 h, dinar inclòs

261,67 €/setmana

Horari 2
De 8.30 a 15 h, dinar inclòs

212,60 €/setmana

DATES

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3 Del 15 al 19 de juliol

Dani Jiménez 
Science Camp 
Ciència, aventura  
i anglès a La Molina
Durant sis dies i cinc nits, els 
participants despertaran la 
seva creativitat i el seu inte-
rès pel món científic a partir 
d’experiments, espectacles i 

jocs que desenvoluparem en diferents tallers que comptaran 
amb la participació de Dani Jiménez. 
A més del programa científic, que inclou el treball amb drons, 
robòtica i impressores 3D, entre altres, el Science Camp té 
programades tot d’activitats d’aventura i oci educatiu que es 
desenvoluparan aprofitant l’entorn natural de La Molina. A més, 
s’ofereix de manera lúdica un reforç d’anglès amb monitors 
nadius que només es comunicaran en la seva llengua materna.

Lloc
Aparthotel Guitart La Molina

Sortida
Escola BetàniaPatmos (C. Montevideo)

Recollida
Aparthotel Guitart La Molina a les 11 h (dinar de la família 
inclòs)

HORARIS PREU

Alumnes  
de 3r a  
6è EP

Sortida
Dilluns 1 de juliol a les 9 h 

Tornada
Dissabte 6 de juliol a les 11 h 
(La Molina)

589 €/6 dies
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Trail dels monestirs  
(BetàniaPatmos - Montserrat)
Pensada per a aquells que vulguin gaudir de la natura i de l’ac-
tivitat física juntament amb tot de propostes lúdiques, el Trail 
dels monestirs té com a objectiu fomentar hàbits de convivència, 
cohesió i creixement personal, tot combinant-ho amb la diversió 
i l’esport, en alumnes de 5è i 6è EP, i 1r ESO.    
Durant cinc etapes els participants recorreran 55 km acompan- 
yats per tècnics qualificats de muntanya. Les pernoctacions es 
faran en escoles, pavellons municipals o en albergs i seran els 
propis alumnes els encarregats de cuinar el menjar per al grup.
Els participants dedicaran les primeres hores del dia a caminar, 
mentre que a les tardes es faran activitats de cohesió, tallers 
de muntanya, dinàmiques de grup o jornades a les piscines 
municipals corresponents.

Ruta 
  Sortida i arribada: Monestir de Pedralbes
  Recorregut (seguint el GR-6): Monestir de Pedralbes – Monestir 
de Sant Cugat  – Terrassa – Olesa de Montserrat – Monestir 
de Montserrat – Monistrol (aeri o cremallera) – St. Vicenç dels 
Horts (FGC) – Collserola – Monestir de Pedralbes

  Distància: 55 km
  Desnivell acumulat positiu: 2.000 m

Contacte
Ricard Rocamora (rrocamora@betania-patmos.org)

HORARIS PREU

Alumnes  
de 5è i 6è 
EP, i 1r ESO

Sortida
Dilluns 8 de juliol a les 7.30 h 
des del Monestir de Pedralbes

Arribada
Divendres 12 de juliol a les  
17 h al Monestir de Pedralbes

325 €/5 dies

DATES

Setmana 2 Del 8 al 12 de juliol
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Estudi d’estiu per a alumnes de 
5è i 6è EP (curs 2018-19)
 
Durant 10 sessions matinals els nois i les noies de 5è i 6è EP 
treballaran de manera intensiva les matemàtiques i la llengua 
anglesa per tal de reforçar els seus coneixements i afrontar 
amb més garanties d’èxit el curs 2019-2020. L’Estudi d’estiu es 
recomana als alumnes que han obtingut uns resultats acadèmics 
baixos i molt especialment a aquells que no han superat alguna 
o ambdues àrees esmentades (matemàtiques i llengua anglesa). 
L’Estudi d’estiu serà una bona eina per millorar la seva compe-
tència matemàtica i el domini de la llengua anglesa.

Lloc
Edifici de Primària de l’Escola

Programa 
Es treballaran les matemàtiques i la llengua anglesa, tasca que 
combinarem amb activitats més engrescadores com ara els jocs 
matemàtics d’enginy o l’English Theatre. Els alumnes hauran 
d’acollir-se a les 4 activitats i tindran un descans entre les classes.
Per a més informació, contacteu amb la cap d’estudis. L’activi-
tat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de participants 
(vegeu «Altres qüestions importants»).

Contacte
Laura Camp (lcamp@betania-patmos.org)

Altres qüestions importants
Donat que l’Estudi d’estiu demana un treball personal que per- 
meti assegurar l’aprofitament de l’acció, hi haurà un seguiment 
acurat dels participants amb un informe en finalitzar l’activitat. A 
més, les classes seran impartides per mestres i professors de 
l’Escola. Si és el cas, es podran realitzar entrevistes personals.
Els grups seran reduïts, però el compliment total del programa 
demana un nombre mínim d’inscripcions de set alumnes. L’assig- 
nació de places es farà per ordre d’inscripció i només s’obriran 
nous grups si s’arriba al quòrum mínim per a un altre grup. 

HORARIS PREUS

5è i 6è EP De 8.30 a 13.30 h 
  Matemàtiques
  Jocs matemàtics i d’enginy
  Llengua anglesa
  English Theatre

280,48 €/ 
2 setmanes

Acollida amb dinar i altres  
activitats fins a les 15 h (opcional) *

373,42  €/ 
2 setmanes

Acollida amb dinar i altres activitats 
fins a les 16.30 h (opcional) *

417,67 €/ 
2 setmanes

DATES

Setmana 
1+2

De l’1 al 12 de juliol

* Els dimecres l’activitat finalitzarà a les 13.30 h independentment 
de l’horari seleccionat.

Recordeu que aquesta activitat té un nombre limitat de places.

Dates
De l’1 al 12 de juliol de 2019

ACTIVITATS D’ESTIU 2928 ACTIVITATS D’ESTIU

  



ACTIVITATS D’ESTIU

Estudi d’estiu (ESO) i estudi 
d’estiu i preparació de les  
proves de setembre 
(Batxillerat) (curs 2018-19)
Durant 20 sessions matinals els nois i les noies d’ESO i Batxillerat 
treballaran els procediments i els continguts de les matèries 
instrumentals per tal de reforçar els seus coneixements i afrontar 
amb més garanties d’èxit el curs 2019-2020. 

L’Estudi d’estiu es recomana als alumnes que han cursat el curs a 
l’estranger, als alumnes que han obtingut uns resultats acadèmics 
baixos i molt especialment a aquells que no han superat alguna 
o algunes de les àrees (llengües catalana, castellana i anglesa; 
matemàtiques; física i química, i ciències socials). 

En el cas de Batxillerat, l’Estudi d’estiu serà una bona eina per 
afrontar les proves extraordinàries dels dies 2, 3 i 4 de setembre 
de 2019 que el Departament d’Ensenyament va incorporar com un 
mecanisme oficial de recuperació de les àrees pendents, sempre 
d’acord amb el principi de l’avaluació continuada.

Lloc
Edifici de Batxillerat de l’Escola
 
Programa d’ESO
Les àrees motiu d’estudi seran sis: llengua catalana, llengua castella-
na, matemàtiques, ciències socials, llengua anglesa (aquesta última 
àrea, només 1r i 2n ESO) i física i química (aquesta àrea, només 4t 
ESO). Els alumnes podran acollir-se a un, dos o tres blocs, però 
no podran agafar les sis àrees; només en podran escollir tres com 
a màxim. En qualsevol cas, la tria serà per a les quatre setmanes. 

Per a més informació, contacteu amb el cap d’estudis.

L’activitat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de parti-
cipants (vegeu «Altres qüestions importants»).

Contacte
Herminio Alcaraz (halcaraz@betania-patmos.org)

Programa de Batxillerat
Les àrees motiu d’estudi seran quatre: expressió i redacció en 
llengües catalana i castellana (enteses com una única àrea), 
física, matemàtiques i química. Els alumnes podran acollir-se a 
un, dos o tres blocs, però no podran agafar les quatre àrees; 
només en podran escollir tres com a màxim. En qualsevol cas, 
la tria serà per a les quatre setmanes. 

Per a més informació, contacteu amb la cap d’estudis.

L’activitat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de parti-
cipants (vegeu «Altres qüestions importants»).

Contacte 

Carme Mallafré (cmallafre@betania-patmos.org)

Altres qüestions importants
Donat que l’Estudi d’estiu demana un treball personal que permeti 
assegurar l’aprofitament de l’acció, hi haurà un seguiment acurat 
dels participants amb proves i informes setmanals. A més, els 
mòduls seran impartits, principalment, per mestres i professors 
de l’Escola. Si és el cas, es podran realitzar entrevistes personals.

Els alumnes de Secundària que només hagin de realitzar els 
blocs 1 i 3 tindran un espai disponible per a l’estudi entre les 
10.30 i les 12 h. 

Els grups seran reduïts, però el compliment total del programa 
demana un nombre mínim d’inscripcions de vuit alumnes. L’assig-
nació de places es farà per ordre d’inscripció i només s’obriran 
nous grups si s’arriba al quòrum mínim per a un altre grup.

Dates
De l’1 al 26 de juliol de 2019

HORARIS PREUS

ESO i Batx. Bloc 1 
De 8.30 a 10 h 280,48 €/4 setmanes

(1 sol bloc) 
 

448,77 €/4 setmanes
(2 blocs) 

 
560,95 €/4 setmanes

(3 blocs)

Descans 
De 10 a 10.30 h

Bloc 2 
De 10.30 a 12 h

Bloc 3 
De 12 a 13.30 h

Servei de menjador  
(opcional) 
13.30 h

46,47 €/setmana 
 

10,79 €/dinar un dia solt
(aviseu amb 24 h  

d’antelació)

Recordeu que aquesta 
activitat té un nombre 
limitat de places.

DATES

Setmana
1+2+3+4

De l’1 al 26 de juliol
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