
I N S T A L · L A C I O N S  C A M P
E S C O L A R

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

2021-2022
Aprofita les tardes

esportives per
desconnectar,

gaudir, aprendre i
passar-ho bé amb

els teus amics i
amigues

ESPORTS A ESCOLLIR:

Bàdminton

BTT

Futbol 
sala

Fitness

musical

Voleibol

Inscriu-te i no et
quedis sense plaça ni

amb les ganes

Bàsquet

Després d'un llarg període de temps
complicat, des del Camp Escolar, volem
continuar amb les activitats esportives de
la tarda, amb l'objectiu que els nois i noies
puguin distreure's alhora que aprenen,
gaudeixen, coneixen gent nova i fan
esport. 
A més a més, aquestes activitats estan
impartides pels estudiants dels graus
superiors d'esports del Joan Oró i
organitzades sota la normativa vigent de
la Covid-19, per desenvolupar-les amb la
màxima seguretat.

Activitats coorganitzades per l'AMPA
dels centres:

www.institutgiligaya.cat

www.insjoanoro.cat

www.iesmariustorres.cat



HORARI

DimecresDimartsDilluns Dijous Divendres

de 15:45 h
a

16:45 H

MENJADOR DE 15:00 A 15:45 H

de 16:45 h
a

17:45 H

Futbol
sala 1

Futbol
sala 2

Futbol
sala 1

Voleibol
1

Bàsquet

Voleibol
2

Bàdminton

Bàdminton

Fitness
musical

Fitness
musical

Futbol
sala 2

Voleibol
2

BTT

BTT

Voleibol
1

Bàsquet

Les activitats són organitzades
per l'AMPA dels 3 centres i
només s'hi poden inscriure
alumnes associats.  Les activitats
es poden veure condicionades
segons el nombre d'inscrits, ja
que es requereix un nombre
mínim. Tots els centres ofereixen
servei de menjador de les 15:00 a
les 15:45 hores.

Observacions
*Els grups de voleibol i
futbol sala es consolidaran
per l'edat de l'alumnat o
per la seva preferència
horària. L'1 està pensat
per a nois i noies de 1r i 2n
d'ESO. El 2, per a 3r i 4t
d'ESO i batxillerat.   

Bàsquet
Voleibol *

Fitness musical
Futbol sala *

Btt
Bàdminton

No t'adormis, 
no badis i 

inscriu-te ja!!! 

Les inscripcions les
trobareu a la web
de cada centre

Apunta't a totes
les activitats
que vulguis per
tan sols 99    
 l'any

Preus
Dins el preu anual de 99
euros, pots gaudir de totes
les activitats esportives que
vulguis o que el teu horari et
permeti realitzar. 
L'activitat de btt és l'única en
la qual la quota serà mensual
25 euros/mes.      


