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Camp Joliu
ESCOLA DE LLEURE
CURS 2021-22

CJ+

D

es de la Fundació Escoles Familiars Rurals del Penedès hem creat una Escola
integral per al temps de lleure que inclou experiències amb activitat física,
estudi, ciència i cultura. Creiem en educar des de tots els àmbits de la

persona, per una formació rica i completa, també en el temps de lleure, i per això
oferim el servei d’un paquet d’activitats de diferents disciplines.

Diversos estudis demostren els beneficis de les pràctiques en temps extraescolar. Els
alumnes que dediquen temps a altres activitats a les tardes i caps de setmana són
persones que s’organitzen millor el temps d’estudi i, com a conseqüència, obtenen
millors resultats acadèmics.1
Els serveis de CJ+ pretenen ser una potencial font de beneficis per a un
desenvolupament saludable dels alumnes ja que està demostrat2 que és molt positiva
la pràctica d'activitats extraescolars en relació a la salut mental i la competència social
dels practicants.

Tal com demostra un estudi sobre gestió del temps extraescolar de la UAB, on es va realitzar un “Qüestionari
d’Avaluació de la Gestió del Temps Periescolar en Educació Secundària”. Barberà Cebolla, J. (2016), “La gestió del
temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària
obligatòria.” Universitat Autònoma de Barcelona.
1

Segons resultats de l’estudi de Molinuevo Alonso, B. (2008) , “Actividades extraescolares y salud mental: estudio
de su relación en población escolar de primaria.” Universitat Autònoma de Barcelona.
2
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La nostra proposta per atendre tots els àmbits inclou diferents disciplines: l’exercici, la
música, les activitats manuals, els coneixements tecnològics, l’expressió corporal i
l’aprenentatge d’altres llengües com a
v i e s d ’a p re n e n t a t g e p e r a l s e u
desenvolupament integral.
L’activitat física la considerem part
imprescindible en la formació de les
persones i per això és un dels pilars
importants de l’Escola de Lleure CJ+,
no només perquè les instal·lacions del
Campus Camp Joliu, en plena natura,
permeten la pràctica de diverses
disciplines esportives, sinó perquè està demostrat que les persones esportistes3 tenen
millor rendiment acadèmic, millors hàbits d'estudi i dediquen menys temps a l'oci
sedentari. A més, l’educació no formal amb activitat física actua com a mediador
educatiu i és un potent motivador i impulsor del coneixement. Els estudis avalen que,
com més temps passen els infants i joves en activitats en el temps de lleure, major és
el seu progrés en les habilitats competencials i les intel·ligències múltiples.4 Tenim la
fortuna de poder comptar amb un col·laborador amb molt bagatge en escola
esportiva de base com és el Club Gimnàstic de Tarragona amb qui hem signat un
acord amb l’objectiu de crear seccions esportives de gran qualitat i ser una font de
talents per per al planter de l’equip.
Les disciplines artístiques hi són presents en diverses propostes d’activitats de CJ+
com el teatre, les arts plàstiques, el ball, la música o el cant coral perquè eduquen en
valors, hàbits i competències5 a banda de ser una via d’expressió per als infants.

Segons l’estudi de Capdevila Seder, A. (2013) “El rendimiento académico de adolescentes de 2º ciclo de ESO:
Diferencias entre deportistas y no-deportistas” de la Universitat Jaume I de Castelló, on amb més de 300 alumnes
que se’ls va passar el “qüestionari CHTE sobre hàbits d'estudi i el PFYTL sobre pràctica física i temps lliure”.
3

Segons la tesi doctoral de Juárez Lozano, R. (2012) “El proyecto MARACAS, una estrategia de educación integral
para niños y jóvenes que transforma la realidad social a través de la actividad física”de la Universitat de Lleida.
4

Segons estudi de Ferrer Miquel, R. (2011) “El cant coral infantil i juvenil educa en valors, hàbits i competències”.
Universitat de Girona.
5
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També s’ofereix l’oportunitat de millorar i ampliar els coneixements en activitats com
laboratori, robòtica, programació de videojocs i informàtica o llengües estrangeres
per poder dedicar més temps a aquests coneixements que tantes eines els donarà en
el futur.
Sabem de la dificultat que suposa conciliar feina i família en aquests anys tan
complicats i és per això que complementem els serveis educatius amb el servei de
transport per tal de facilitar que els alumnes es puguin apropar al nostre centre i
puguin tornar a casa de manera autònoma. Per als alumnes de secundària externs a la
nostra escola, també oferim el servei de menjador amb monitoratge per a que puguin
dinar a al menjador- bar de Camp Joliu.
En definitiva, hem volgut oferir a les famílies de la zona la facilitat de poder-nos confiar
els seus fills i filles sabent que educarem en valors i coneixements de manera integral.

ACTIVITATS
Amb l’objectiu d’oferir activitats tenint en compte el desenvolupament integral dels
alumnes es proposa 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.
Els clubs familiars d’Antara i Fontclara amplien la seva oferta per tal de també poder
donar serveis els dies que hi ha Escola de Lleure. Us ho expliquem amb més detall a
l’apartat serveis.
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Aquestes són les activitats que oferim per al proper curs 2021-22:
SPORT

CLUB FAMILIAR

LEISURE

ANTARA

FONTCLARA

Futbol 5 (femení i
masculí)

Escacs

Intelligo

Intelligo

Bàsquet (femení i
masculí)

Taller de
comunicació

Tecno Antara

Mastercook

Ciclisme Outdoor

Teatre

Cuina

estudi dirigit solidari

Atletisme Outdoor

Cant Coral

Música

Display your talent
(cuina, lettering,
moda, cine,
voluntariat...)

Volei (femení i
masculí)

Música

Esports variats

Seminaris orientatius
(només batxillerat)

Judo

Ball Modern

The Mark

Musical

Ioga

Laboratori

Tradicions

Pàdel

Arts plàstiques

Tertúlies

Handbol (femení i
masculí)

Programació de
videojocs i
informàtica

Leader Code

Tennis Taula

Anglès

Oratòria

Francès

Arts manuals

Alemany
Xinès
Robòtica
Que es duguin a terme o no
dependrà de la demanda que
tinguin. 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
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opcions o ja no hi quedéssin places l’inscriuríem a les següents prioritats indicades.
L'assignació de places serà per rigorós ordre d’inscripció. Al setembre, un cop tancat el
període d’inscripció, us farem saber quines activitats seran finalment les que es podran
realitzar.
El paquet d’activitats compta 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
Es treballarà amb el següents grups:
PETITS: de 1r a 4t de primària
MITJANS: de 5è de primària a 2n d’ESO
GRANS: de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat.
Dins d’aquests grans grups es faran subgrups per categories esportives, si s’ha de
donar el cas. Els grups d’activitats es faran conjuntament entre alumnes de Camp Joliu
i d’altres centres escolars de la zona.
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CALENDARI I HORARIS
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 o festes de lliure elecció de l’Escola Camp Joliu, també
seran festius per l’Escola de Lleure CJ+. A principis de curs es farà arribar el calendari a
les famílies.
La distribució horària per a cada grup es repartirà a a l’inici de curs.

SERVEIS
TRANSPORT:
Els infants que són alumnes de l’escola Camp Joliu, facin o no ús habitual del servei de
transport per marxar de l’escola, poden fer ús d’aquest servei després de les activitats
a CJ+. Inclòs en el preu mensual.
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 a la seva
localitat de residència, un cop acabades les activitats. Els dos viatges estan inclosos
en el preu del paquet d’activitats.
Si alguna família vol optar per venir a recollir en cotxe els seus fills ho pot fer, encara
que això no variarà el preu mensual del paquet d’activitats.
MENJADOR:
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 menjar que se’ls servirà és el
mateix menú que tenen els alumnes de Camp Joliu i es pot adaptar en cas de
patologies alimentàries. El servei de menjador i esbarjo és un servei complementari
que es paga a banda del paquet d’activitats.
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L’equip de cuina del Campus 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.
ESBARJO:
Per als alumnes d’altres centres i que vinguin
a gaudir de l’Escola de Lleure, hem preparat
diferents espais tant a l’aire lliure com a
l’aula-biblioteca ja que l’estona que els queda
un cop han acabat de dinar, i mentre no
comencin les activitats de CJ+, puguin
descansar o aprofitar per acabar tasques
d’estudi. Aquest és un servei vigilat i està
inclòs en el paquet menjador + esbarjo que
es paga a banda del paquet d’activitats CJ+.
CLUBS FAMILIARS:
El clubs Fontclara i Antara són dues associacions culturals per a nois i 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. La formació al Club es canalitza
mitjançant diverses activitats. Els clubs neixen per iniciativa de les famílies que són les
principals formadors dels seus fills, de manera que donem continuïtat i reforç a la
formació que els nois i noies reben a casa i a l’escola.
Els club familiars complementen la seva activitat els dies d’Escola de Lleure oferint
opcions compaginables.
- OPCIÓ 1: Un dia de CJ+ (SPORT + STUDY + LEISURE) i segon dia de CLUB FAMILIAR
(activitats a escollir)
- OPCIÓ 2: Un dia de CJ+ (SPORT + STUDY + LEISURE) i segon dia SPORT (CJ+) i CLUB
FAMILIAR (activitats a escollir)
Les famílies que desitgin compaginar amb els clubs familiars, han d’indicar quina
opció escullen en el formulari d’inscripció.
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PAGAMENTS
El preu dels serveis és:
SERVEI
(Octubre a Maig)

PREU

TIPUS DE
PAGAMENT

FORMA DE PAGAMENT

MATRÍCULA

70 € / 50 €*

Entrada a fons
perdut

En línia

PAQUET CJ+: SPORT +
STUDY i berenar +
LEISURE + BUS (2 díes)

70 €/mes - 560 €/curs
60 €/mes - 480 €/curs**

Quota mensual

Domiciliació bancària

MENJADOR + ESBARJO

9 € / dia

Diari

A caixa (efectiu o
targeta)

PAQUET CJ+ I CLUB
FAMILIAR: (1 DIA CJ+ I 1
DIA CLUB)

80 €/mes

Quota mensual

Domiciliació bancària

PAQUET CJ+ I CLUB
FAMILIAR: (1 DIA CJ+ I 1
DIA CLUB i SPORT CJ+)

80 €/mes

Quota mensual

Domiciliació bancària

*Oferta de llançament de 50 € de matriculació si la inscripció es fa abans del 12 de
juliol del 2021.
**Si es paga tot el curs sencer hi ha un descompte de 80 € quedant un preu total de
480 € pels 8 mesos (14% de reducció). Cal pagar-ho abans del 5-10-21.
- 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 altres 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.
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INSCRIPCIONS
INICI PERÍODE D’INSCRIPCIÓ ALUMNES Dilluns, 3 de maig de 2021
CAMP JOLIU:
INICI PERÍODE D’INSCRIPCIÓ D’ALUMNES Dilluns, 17 de maig de 2021
D’ALTRES CENTRES:
FI DE L’OFERTA DE LLANÇAMENT DE Diumenge, 11 de juliol de 2021
MATRICULACIÓ:
FI DEL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ:

Diumenge, 5 de setembre de 2021

FI POSSIBILITAT DE QUOTA REDUÏDA:

Dilluns, 4 d’octubre de 2021

REPESCA:

Dimarts, 5 d’octubre se 2021*

*Un cop hagi començat l’activitat de l’Escola de Lleure es podran admetre inscripcions
si queden places lliures.
Si es dona de baixa a l’inscrit, es cedeix la plaça a les persones que estan en llista
d’espera.
Si es vol tornar a apuntar un exalumne/a de CJ+, caldrà tornar a pagar el preu de
matriculació en el moment de la nova inscripció.

ENLLAÇOS D’INTERÈS:
Web: https://www.escoladelleurecj.com
Telegram: https://t.me/escoladelleureCJ
Formulari inscripcions:
https://form.typeform.com/to/J3cPR9nG
Vídeo CJ+: https://youtu.be/VQVMivCY6nk
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MÉS INFORMACIÓ
Xerrada informativa (zoom):

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 18:00

Directe a Instagram @campjoliu

Dimecres, 19 de maig de 2021 a les 19:00

Att: Astrid Barqué
info@escoladelleurecj.com
977 67 01 02 ext. 122
www.escoladelleurecj.com

Campus Camp Joliu
N-340 Km 1202,
43720, L’Arboç del Penedès
Tarragona
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