
Des del CAMP ESCOLAR 
impulsem unes 
activitats fora d’hora de 
classe amb l’objectiu de 
divertir-nos, fer esport i 
competir. Volem que el 
nostre alumnat gaudeixi 
i es formi practicant 
l’esport o l’activitat que 
hagi escollit mentre fa 
amics.

Les esportives les 
imparteixen alumnes de 
grau superior d’Esports 
del Joan Oró. D’aquesta 
manera, comptem amb 
un ampli ventall de 
monitors formats que, 
supervisats per un 
llicenciat en Ciències de 
l’Activitat Física i 
l’Esport, garanteixen la 
diversió i la formació del 
nostre alumnat.

APUNTA-T’HI,
ET DIVERTIRÀS I FARÀS

MOLTS AMICS I AMIGUES!

PARTICIPA, 
FES ESPORT, 
APRÈN I 
GAUDEIX 
AMB ES TEUS 
AMICS DE 
L’INSTI

2019•2020

Bàdminton
Jocs Atlètics
Futbol sala 
Voleibol
Bàsquet

AMB EL 
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ACTIVITATS COORGANITZADES 
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Dis
sen

y: 
C

r3
at

iv
a
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QUEDA’T AL
CAMP ESCOLAR

A LA TARDA!



Les activitats són organitzades 
per les AMPA dels 3 centres i 
només s’hi poden inscriure 
alumnes associats. Oferta 
condicionada a un mínim 
d’inscrits. Tots els centres 
ofereixen servei de menjador 
de les 15.00 a les 15.45 hores. 

Amb el preu anual de 95 € pots 
gaudir de totes las activitats 
esportives que vulguis o que el 
teu horari et permeti realitzar.

* Els grups de futbol sala i 
voleibol es determinen per 
edat o preferència horària.
L’1 està indicat per a alumnes 
de 1r i 2n d'ESO. El 2, per a 3r i 
4t d'ESO i Batxillerat.

Participa,
aprèn i gaudeix
a la tarda !

No et quedis
amb les ganes!
Si voleu realitzar alguna activitat i no es 
troba al díptic podeu escanejar el codi 
QR i proposar l’activitat que us agradaria 
fer! Si comptem amb suficient 
gent, la posarem en marxa!

Inscripcions a la web de 
cada centre emplenant 
el formulari d’inscripció 
que hi trobareu!
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Apunta't
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Observacions


