
SERVEIS
Transport :

(sempre inclòs en el preu 
mensual)

Els infants que són alumnes de Camp Joliu poden fer ús d’aquest 
servei després de les activitats a CJ+. Per a alumnes d’altres 
centres educatius, el servei de transport inclou el de recollida a 
la seva població per arribar al nostre Campus així com també el 
de tornada un cop acabades les activitats.

Menjador + 
Esbarjo :

Per a alumnes d’ESO d’altres centres educatius que acaben la 
seva jornada lectiva a les 14:30, oferim la possibilitat de dinar 
dins d’un servei de menjador i esbarjo vigilat fins que no 
comencin les activitats de CJ+ a les 16:45. El servei de menjador i 
esbarjo (on podran descansar o aprofitar per acabar tasques 
d’estudi) és un servei complementari que es paga a banda del 
paquet d’activitats. També prepararà berenar per a tots els 
alumnes de l’Escola de Lleure. El preu d’aquest servei també va 
inclòs en el paquet d’activitats. 

Clubs

Familiars :

El clubs Fontclara i Antara són dues associacions culturals per a 
nois o noies d’entre 6 i 18 anys creades per un grup de pares que 
busquen la formació integral -humana i cristiana- dels seus fills i 
filles fora de l’horari escolar. Ofereixen opcions compaginables 
que podeu concretar informant-vos a la direcció del Club. Les 
famílies que desitgin aquesta opció ho hauran d’indicar en el 
formulari d’inscripció. Aquest servei d’activitats es pagarà per 
separat.

A Camp Joliu som Escola i creiem en educar des de tots els àmbits de la persona. Per 
al proper curs 2021-2022 hem apostat per seguir-ho sent en el horari extraescolar, 
creant una Escola integral per al temps de lleure que inclou experiències amb 
activitat física, estudi, ciència i cultura.



L'escola de lleure està dirigida tant a alumnes del Camp Joliu com a altres escoles de 
la zona, sent l'oferta global més completa de la zona.



ACTIVITATS

SPORT

Futbol 5

(femení i masculí)

Bàsquet

(femení i masculí)

Handbol

(femení i masculí)

Volei

(femení i masculí)

Ciclisme Outdoor

Atletisme Outdoor

Judo

Ioga

Pàdel

Tennis Taula

Taller de

comunicació

Programació de videojocs

i informàtica

Escancs Esports variats

Tecno Antara

Cuina

Música

Intelligo

Mastercook

Estudi dirigit solidari

Display your talent

(cuina, lettering, moda, cine, 
voluntariat, Lerader Code, 

oratòria, ...)

Seminaris orientatius

(només batxillerat)

Teatre

Cant Coral

Ball Modern

Laboratori

Arts Plàstiques

Anglès

Francès

Alemany

Xinès

Robòtica

Música

LEISURE CLUB FAMILIAR
ANTARA FONTCLARA

Proposem un paquet sencer que inclou: activitat esportiva (Sport) + estona d’estudi 
(Study) + activitat científica o cultural (Leisure). 



Cada infant ha d’escollir quina activitat SPORT i quina de LEISURE vol realitzar d´entre 
les següents:

Que es duguin a terme o no, dependrà de 
la demanda que tinguin per això en el 
moment de la inscripció us demanarem 
que poseu 3 opcions d’SPORT i 3 de 
LEISURE per ordre de preferència. Si no es 
dugués a terme l’activitat de les primeres 
opcions l’inscriuríem a les següents 
prioritats indicades. L'assignació de places 
serà per rigorós ordre d’inscripció. 



El paquet d’activitats compte amb una 
franja d’estudi (activitat STUDY) on es 
disposaran de diversos espais i sales en el 
Campus. Els alumnes podran treballar en 
grup o bé estudiar o llegir de manera 
individual. Aquesta serà una activitat no 
dirigida, però sí vigilada per un monitor/a. 
Hi ha la possibilitat de fer classes de reforç 
dins de l’estona STUDY. Aquest servei 
concret s’ha de tramitar de manera 
personalitzada amb la direcció de l’Escola 
de Lleure. 



GRUPS

CALENDARI I HORARIS

PAGAMENTS

Les activitats seran els dimarts i dijous de 16:45 a 19:45. Cada activitat d’SPORT, 
STUDY i LEISURE tindrà una durada aproximada d’1 hora.



S’iniciarà l’Escola de Lleure el dimarts 5 d’octubre de 2021 i finalitzarà el dijous 26 de 
maig de 2022. Els dies festius de l’Escola Camp Joliu, també seran festius per l’Escola 
de Lleure CJ+.

Proposem un paquet sencer que inclou: activitat esportiva (Sport) + estona d’estudi 
(Study) + activitat científica o cultural (Leisure). 



Cada infant ha d’escollir quina activitat SPORT i quina de LEISURE vol realitzar d´entre 
les següents:

Matrícula : 70€ de entrada a fons perdut (50€ si la inscripció es fa abans del 
12 de juliol del 2021) a través de transferència bancaria.


Paquet :

(Sport + Study + 
Leisure + Bus 2 dies)

70€/mes en 8 quotes mensuals a través de domiciliació bancaria 
o 480€ si es paga tot el curs sencer abans del 5-10-21 
(descompte de 80€)


Menjador + 
Esbarjo :

9€ al dia que es pagarà diàriament a caixa.

Activitats Club 
Familiar :

70€/mes en quotes mensuals a través de domiciliació bancaria.

GRANS

De 3r d’ESO a 2n de 
Batxillerat.

MITJANS

De 5è de primaria a 
2n d’ESO.

PETITS

De 1r a 4t

de primària.



ACLARIMENTS

INSCRIPCIONS

MES INFORMACIÓ

 En cas que es vulgui anul·lar la inscripció perquè no hem pogut garantir la plaça a 
les primeres opcions de SPORT i/o STUDY, es retornarà l’import íntegre de la 
matrícula

 Si l’anul·lació de la inscripció és per causes no imputables al centre, no es 
retornarà el cost de la matrícula.



 El pagament de les quotes dels serveis es faran a primers de mes.



 Si cap alumne es dona de baixa del paquet de serveis, si s’hi torna a inscriure, 

caldrà que torni a pagar l’import de matriculació.

 El preu del paquet no varia encara que es facin menys activitats o es vingui un dia.


 Les quotes són les mateixes d’octubre a maig independentment de les festivitats 

que hi pugui haver

 El retorn bancari del rebut suposarà que l’alumne/a no pugui continuar l’activitat.

 Inici període d’inscripció alumnes Camp Joliu: Dilluns, 3 de maig de 2021

 Inici període d’inscripció d’alumnes d’altres centres: Dilluns, 17 de maig de 2021

 Fi de l’oferta de llançament de matriculació: Diumenge, 11 de juliol de 2021.


 Fi del període d’inscripció: Diumenge, 5 de setembre de 2021

 Fi possibilitat de quota reduïda: Dilluns, 4 d’octubre de 2021.


 Repesca si queden places lliures: Dimarts, 5 d’octubre de 2021.

Camp Joliu.

N-340 Km 1202.

43720, L’Arboç del Penedès (Tarragona).

 

Tel: (+34) 977 67 01 02 ext. 122.

email: info@escoladelleurecj.com

www.escoladelleurecj.com 

Astrid Barqué.




