
 

Inscripcions a partir del 20 d’abril. Més informació del 

campus i ajuts i beques a: www.cembogatell.com  

 

El tradicional Campus Olímpia es converteix dins del 

Centre Esportiu Municipal Bogatell en un gran espai 

dedicat al futbol sala. Per a nens de 4 a 16 anys. 
 

  

Un classic 

esportiu 

de l’estiu 

 
 

  

REUNIÓ INFORMATIVA: 16 d’abril, a les 18,30h. Sala d’actes IES Icària. 

OBJECTIUS: 

 Entendre la practica esportiva com element de diversió i de salut. 

 Millorar destreses físiques, psíquiques i psicomotrius. 

 Respectar les normes de joc i a l’adversari. 

 Aprendre a valorar l’afany de superació per damunt del resultat. 

 Descobrir nous esport i formes de joc. 

 

METODOLOGIA 

 L’objectiu del campus és aprendre i millorar aspectes tècnics i tàctics del 

futbol sala a través d’un ambient de treball, de companyonia i diversió. El 

treball que es durà a terme és el següent: 

 Elaboració dels grups de treball segons nivells 

 Desenvolupament de les sessions matinals: treball dels aspectes tècnics del 

xut, passada i control, regat,.... 

 Desenvolupaments de les sessions de tarda: treball dels conceptes abans 

esmentats a través de competicions, jocs i circuits tècnics d’habilitats, partits 

modificats o amb regles específiques. 

 

PREUS SETMANALS: 

 De 9 a 14h: 77€ 

 De 9 a 17h: 122€ 

*Període de beques del 20 d’abril al 4 de maig. Més informació a 

www.fundaciocet10.org/cat/campus-olimpia-al-cem-bogatell/ 

 

SORTIDES SETMANALS: 

Sortida diària a la platja. Els infants que estiguin apuntats a mitja jornada, hauran 

d’abonar l’ import per ampliar la jornada a sencera.  

 Setmana 1: no hi haurà sortida. 

 Setmana 2: sortida Skating club de Barcelona. 

 Setmana 3: sortida a la Illa Fantasia (Vilassar de Mar) 

 Setmana 4: sortida a la platja, torneig de futbol platja  

 Setmana 5: sortida a la Illa Fantasia (Vilassar de Mar) 

 Setmana 6: sortida a la piscina, Can Dragó (Barcelona) 

      *Preu ampliació a jornada completa: 11€ / dia 

 

CADA DIA CAL PORTAR: 

- Roba esportiva, calçat esportiu i gorra. 

- Roba de recanvi per desprès de dutxar-se i estris de cura personal 

- Esmorzar 

- Equip de bany per la platja: tovallola, xancletes i banyador, crema solar (important). 

 


