CAMPUS MULTIESPORTIU
Campus dirigit als alumnes de P3 a 6è de primària de l’escola Enxaneta, on es pretén que els nens i nenes
gaudeixin tant de l’esport com de diferents activitats lúdiques i recreatives, treballant valors com la
cooperació i el treball en equip.
ACTIVITATS:
• Diversitat de modalitats esportives tant d’esports individuals com d’equip.
• Tallers i pintura.
• Es realitzaran dues excursions de tot el dia, de 9 a 17h (quota inclosa en el preu).
13 DE JULIOL : Sortida a Catalunya en miniatura (activitat circuit d’aventura)
20 DE JULIOL : Sortida al Gnomomark (amb els nens i nenes de P3, P4 i P5)
21 DE JULIOL : Sortida a l’Illa Fantasia (ambe ls nens i nenes de 1r a 6è de primària)
• Les setmanes que no hi ha excursió hi haurà sortides matinals per diferents espais de la ciutat.
• Piscina 1 cop per setmana a la zona esportiva Mpla. del Pla del Bonaire.

DIES DE REALITZACIÓ I HORARI:
• El campus es realitzarà del 27 de juny al 29 de juliol, de dilluns a divendres (excepte festius) de 9’00h a
13’00h sense menjador i fins a les 15’00h pel que es quedi a dinar. També hi ha l’opció de fer activitat
de 15 a 16’30h
• Servei d’acollida gratuït de 8’30 a 9’00h.
• Servei de menjador de 13’00 a 15’00h.

QUOTES D’INSCRIPCIÓ:
CAMPUS:
1
setmana

2
setmanes

3
setmanes

4
setmanes

5
setmanes

MATÍ
de 9 a 13’00h

66’50€

128,00€

182,00€

231,00€

270,00

TARDA
De 15 a 16’30h

25’00€

45’00€

65’00€

85’00€

100’00€

Descompte germans: El primer germà ho pagarà sencer i a partir del segon s’aplicarà un
descompte del 5%.
• Aquests preus seran aplicats en el moment de fer la inscripció. Si un cop començat el
campus es volen ampliar les setmanes, el preu serà el marcat per una setmana (66’50€).

• El preu inclou una samarreta de regal, assegurança d’accident esportiu i totes les activitats.
MENJADOR:

de 13’00 a 15’00h

Setmana de 4 dies

Setmana de 5 dies

30€/setmana

35€/setmana

• El preu inclou el càtering i el servei de monitoratge.
• El preu del tiquet del dinar per un dia puntual serà de 9,00€.

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es podran formalitzar a partir del 2 de maig de 2022 i s’hauran de formalitzar
en línea mitjançant el següent enllaç:

INSCRIPCIÓ (clicar a sobre)
El pagament s’haurà de fer mitjançant ingrés al c/c: ES21-0182-8182-4902-0801-1234 indicant
el nom del nen o nena i l’escola.
En el moment de la inscripció s’haurà d’ajuntar còpia de la targeta sanitària del nen/a , del DNI
(si no en té, s’haurà d’adjuntar el del pare o la mare) i el comprovant de pagament.

ASPECTES GENERALS:

- Si el nen o nena no pot assistir al campus, és necessari comunicar-ho per telèfon al 669
59 46 96 o al mail: campusenxaneta@gmail.com.

- Cal tenir màxima puntualitat a l’arribada i a la recollida dels participants pel bon
funcionament del campus.
- Per qualsevol modificació de la inscripció del/de la vostre/a fill/a, cal fer-ho per escrit i
lliurar-lo al responsable del grup o fer-ho a través del correu
campusenxaneta@ceterrassa.com.
- Tots/es els/les nens/es tenen l’obligació de mantenir un tracte de respecte amb els/les
coordinadors/es, monitors/es i companys/es.
- Es recomana no portar objectes de valor (mòbils, consoles, diners, etc.). L’organització no
se’n farà responsable.
- S’aplicaran les mesures necessàries que marqui salut en cada moment per la prevenció
de la Covid.
HORAI TIPUS:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

8.30-9.00

Recepció i acollida

9 – 9.15

Distribució de grups i espais

Divendres

9.15-10.00

JOCS

VOLEI

EXCURSIÓ

PISCINA

BEISBOL

10.00-10.45

BÀSQUET

BALL

EXCURSIÓ

PISCINA

TENIS

ESMORZAR

10.45-11.15
11.15-12.00

FUTBOL

JOCS DE
TAULA

EXCURSIÓ

PISCINA

BÀDMINTON

12.00-12.45

MANUALITATS

PSICO

EXCURSIÓ

PISCINA

HANDBOL

12.45-13.00

Tornada a la calma i comiat dels grups

13.00-14.45

DINAR

14.45-15.00

Joc lliure i comiat dels grups

15.00-16.15

Activitats tranquil·les

16.15-16.30

Comiat dels grups

