Una nova manera
d’aprendre
- L’Escola Internacional del Camp és
un centre educatiu trilingüe situat a
Salou i promogut per una iniciativa
privada sense ànim de lucre i amb
vocació de servei al territori i a la
comunitat.
- Amb un impecable professorat
internacional, rep aquest curs
alumnes des de P-1 fins a 3r d’ESO
i està preparada per a les etapes de
Bressol a Batxillerat (opció
Batxillerat Internacional) i Cicles
Formatius.

de tècnic superior d’esport. El títol de tècnic d’esport i el de tècnic superior d’esport equivalen
als títols de grau mitjà i superior
de formació professional, respectivament.

Esports per triar
A la pàgina web Estudiar a Catalunya de la Generalitat catalana,
es detallen els esports en els
quals un es pot titular. De l’atletisme fins al salvament i el socorrisme, i del busseig esportiu fins a
l’espeleologia, el ventall és ampli. Entre les diverses opcions per
escollir hi ha els esports de combat, que inclouen el judo i la defensa personal. O bé els esports
d’hivern, amb l’esquí alpí i de
fons, i el surf de neu. Pel que fa als
esports de muntanya i escalada,

en aquesta especialitat s’engloben els d’alta muntanya, el descens de barrancs, l’escalada, l’esquí de muntanya i la muntanya
mitjana. En canvi, si la motivació són els esports eqüestres,
aquests ensenyaments esportius
abracen una gran diversitat de
possibilitats, com disciplines hípiques de resistència, orientació
i turisme eqüestre i també disciplines hípiques de salt, doma i
concurs complet. Pel que fa als
esports de vela, aquesta comprèn tant la vela amb aparell fix
com la que es fa amb aparell lliure. A aquesta llarga llista d’esports també s’hi ha d’afegir, és
clar, el futbol i el futbol sala, el
bàsquet i l’handbol. No hi ha excusa, doncs, per no convertir-se
en professional d’un esport.

L’EIC és l’única escola d’aquestes característiques
al sud de Catalunya i formarà joves capaços de
comunicar-se amb normalitat en anglès, català,
castellà i una quarta llengua (xinès).
L’EIC es fonamenta en un model pedagògic
totalment innovador, el Sòcrates Educa, que
engloba les millors pràctiques d’arreu del món i
les consolida en quatre pilars centrals: la
internacionalització, els valors personals i
el servei a la comunitat, la sostenibilitat i
l’excel·lència en l’ús de les noves tecnologies.
Matrícules obertes tot l’any
www.escolainternacional.org - Tel. 977 325 260

Basada en el model pedagògic:
170924-1060735V
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