Paraescolars ESO

ACTIVITATS PER TREBALLAR I GAUDIR.

OPORTUNITATS PER CRÉIXER

Què són las activitats Paraescolars?
Les Paraescolars són aquelles activitats què es realitzen fora de l’horari lectiu, amb caràcter voluntari i
que, d’acord amb el nostre ideari, tenen com a finalitat contribuir a la formació integral dels nostres
alumnes.
(14a trobada de la Comissió Interprovincial de Paraescolars)

Quins són els nostres objectius?
Fidels a l' ideari i al projecte educatiu del nostre centre, amb
les activitats Paraescolars volen participar en la formació
integral, enriquir i completar la personalitat dels nostres
alumnes,
afavorint el desenvolupament dels seus
potencials físics i esportius, artístics i intel·lectuals. Actituds
socials de convivència, respecte, treball en equip i
responsabilitat han d’estar sempre presents com objectius a
assolir.

ÀMBITS FORMATIUS
L’oferta Paraescolar, amb un enfocament rigorós i lúdic, es
concreta en quatre àmbits que treballen tant per millorar el
grau competencial dels nois i noies com per enfortir la seva
maduresa afectiva i social. Amb aquest objectiu es
promocionen
diferents
esdeveniments
socials
com
representacions, concerts, campionats, campus, trobades
intercol·legiades, colònies, campaments, convivències...,
conduïts per un equip implicat, qualificat i competent de
professors/es, entrenadors/es i monitors/es.

Àmbit Paraescolar CULTURAL

Activitat

S’ofereix als cursos
1r

2n

3r

4t

Coral
Informàtica

............ ................. ......... .. ...
................ ........... .... ......... ....

Talent Show

................................ ... . ..... ...

Teatre
Anglès*

............................

....... .... .....

........................ .......... .... ......

* Amb la col·laboració de British Council. Possibilitat de
presentar-se als exàmens per obtenir els títols oficials de la
Universitat de Cambridge.
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Àmbit Paraescolar ESPORTIU-LLEURE

S’ofereix als cursos

Activitat

1r

2n

3r

4t

Bàsquet*
Futbol Sala*
Voleibol*
Hoquei Patins*
Gimnàstica Artística*
Gimnàstica Rítmica*
GPAC- Muntanya

* Equips inscrits al CEEB i/o Federats

Àmbit Paraescolar ESTIU

S’ofereix als cursos

Activitat

1r

2n

3r

4t

Campaments
Una història amb més de 40 anys.
Amb la col·laboració del VOLUNTARIAT Casp:
un tret diferencial, una força

Àmbit Paraescolar en XARXA JE

S’ofereix als cursos

Activitat

1r

2n

3r

4t

Diades esportives
Curs d’estiu (juliol)
Estades a Irlanda (juliol)
Estades a Anglaterra (juliol)

amb la participació dels alumnes de les diferents
escoles JESUÏTES EDUCACIÓ

UN VALOR AFEGIT
fidelitat i compromís.
potenciació del voluntariat.
formació continua .
informes quadrimestrals.
coordinació amb el tutor/a de curs.

Paraescolars en xifres
...més de 2.000 inscripcions anuals.
...més de 250 monitors/entrenadors/professors.
...UN projecte de valors.
...UNA forma de fer.

trobareu més informació al web del col•legi www.casp.fje.edu

