Aquest any, volem tornar a passar-ho bé
amb les activitats esportives de la tarda,
amb l'objectiu que els nois i les noies
puguin distreure's alhora que aprenen,
gaudeixen, coneixen gent nova i fan
esport.
Totes aquestes activitats estan
impartides per estudiants dels graus
superiors d'esports del Joan Oró
A més a més, aquest any comptem amb
una nova activitat: Multiesports.

Activitats coorganitzades
dels centres: per l'AMPA
www.insjoanoro.cat

T'AGRADA L'ESPORT?

Vine i gaudeix de les
tardes esportives que
oferim al Camp Escolar al
llarg de tot el curs.

www.institutgiligaya.cat

QUINS ESPORTS FEM
Voleibol

Bàsquet

Bàdminton

Futbol Sala

Bàsquet

BTT

Fitness Musical

Multiesports

INSCRIU-TE I NO ET QUEDIS
AMB LES GANES
www.iesmariustorres.cat

Instal·lacions CAMP ESCOLAR

HORARI
DILLUNS DIMARTS DIMECRES

15:45
16:45

Voleibol 1
Voleibol 2

16:45
17:45

Bàsquet
Multiesports

Bàsquet
Voleibol *
Fitness musical
Futbol sala *

DIJOUS

Bàdminton
Bàdminton
Futbol
Sala
2
Fitness musical
Fitness musical
Voleibol
1
Btt
Multiesports
Futbol Sala 1
Btt

Btt
Bàdminton
Multiesports

*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.
No BADIS,
no ET DESPISTIS,
inscriu-te ja!!!

APUNTA'T A TOTES LES
DIVENDRES ACTIVITATS QUE T'AGRADIN
PER
TAN
SOLS
99
L'ANY
Futbol Sala 1
Futbol Sala 2

Bàsquet
Voleibol 2

PREUS

Dins del preu anual de 99 euros, pots
gaudir de tantes activitats com vulguis
sempre que les puguis combinar amb
l'horari. L'activitat de BTT és l'única que
té una quota mensual de 25 euros/mes.

Aquesta nova activitat de multiesports
està dissenyada amb la intenció de
poder treballar multitud d'esports al llarg OBSERVACIONS
del curs. Cada setmana es dedicarà a
desenvolupar un esport, sigui col·lectiu, Les activitats són organitzades per
l'AMPA dels 3 centres i només s'hi poden
individual o tradicional.
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.

Les inscripcions les
trobareu a la web de
cada centre

A MÉS A MÉS

A part de fer activitat i passar una bona
estona amb els teus companys i
companyes de l'institut, si t'agrada
competir, podràs formar part de l'equip i
assistir els caps de setmana als partits.

