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Activitats organitzades per les AMPA dels centres:

no saps qUE
es cou ?

al camp
escolar?

a la tarda !

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 fan amics.

Per a les activitats d’aula comptem amb monitors qualificats de cada modalitat i 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, garanteixin la diversió i formació 

del nostre alumnat.

Act ivi ta ts esport ives i  d 'aula

Grup musicalTeatre

Anglès Aula d’Estudi Eines TIC

Atletisme Zumba Tennis taulaBàdminton

Bàsquet Futbol salaHandbol Voleibol

Robòtica

Part icipa fes esport   apren i  gau deix 
amb els teus am ics de l' inst i  ! !
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camp escolar



Amb el preu anual de 85 € pots gaudir de 
totes las activitats esportives que vulguis o 

que el teu horari et permeti realitzar.

Inscr i pc ions  a  l a  web  de  ca da  cen t re

Futbol sala*
Bàsquet
Voleibol
 Handbol

Atletisme
Bàdminton

Tennis taula
Zumba

emplenant el formulari d’inscripció que allí trobareu!

* Els grups de futbol sala es determinen 
per preferència horària, no per nivell. 

de 15.45 a 16.45 h

de 16.45 a 17.45 h

de 15.00 a 15.45 h MenjadorMenjador Menjador MenjadorMenjador

D il luns D imar t s D ijous D iven dresD imecres

+ in fo  de

les  act iv i ta t s

El preu per cada activitat és de 85 € a l’any

OBSERVACIONS
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. 

Eines TIC
Anglès
Teatre

Grup musical
Aula d’Estudi
Robòtica*

*consulteu al vostre centre

Futbol sala 2

Tennis taula

Anglès

Voleibol

Bàdminton

Eines TIC
«bàsic»

Futbol sala 1

Tennis taula

Eines TIC
«avançat»

Voleibol

Bàdminton

Grup musical

Futbol sala 1

Teatre

Aula d’Estudi Aula d’Estudi Aula d’Estudi Aula d’EstudiAula d’Estudi

Futbol sala 2Atletisme

Handbol

BàsquetZumba

Bàsquet

Atletisme

Handbol

act iv i ta t s
d 'aula

apun ta ' t  a  totesles  que  vulgu isper  85€ /any

act iv i ta t s
espor t ives

Eines TIC:
aprèn a programar app, introducció a la 

programació, nivell iniciació i avançat, etcètera.

Anglès:
aprèn i millora el teu nivell d’anglès,

així com la conversa en aquesta llengua.

Teatre:
aprèn a expressar-te, a comunicar sentiments
i a expressar idees. Participa en les nostres 

representacions!!!

Grup musical:
si t’agrada tocar algun instrument o vols 

aprendre a tocar-ne un, vine!

Aula d’Estudi:
fes deures, estudia i compta amb l’ajuda i

la supervisió d’un professor.

Robòtica:
consulta les particularitats de l’oferta de cada 

centre per a aquesta activitat.

par t ic i pa .
apren  i  gau de ixa  l a  tar da  !


