
 

REUNIÓ INFORMATIVA:  16 ABRIL, A LES 18:30h, SALA ACTES IES ICÀRIA 

Campus Olímpia’15 
Un clàssic esportiu de l’estiu 

CAMPUS FUTBOL SALA, CEM BOGATELL 
 

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. 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES 

Els torns 

 

 
 

Els infants que es quedin fins les 17h, aniran a dinar a l’escola Vila Olímpica 

 

 

 

• del 22 al 23 junyTORN 1

• del 25 al 26 junyTORN 2

• del 29 juny al 3 juliol TORN 3

• del 6 al 10 juliolTORN 4

• del 13 al 17 juliol  TORN 5

•del 20 al 24 juliol TORN 6

•del 27 al 31 juliolTORN 7



 

SORTIDES 

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) 

 

 

PREUS 

9h a 14h                                      77.00 euros / setmana 

9h a 17h                                      122.00 euros / setmana 

Ampliació de jornada (dia o per sortida):       11 euros / dia. 

  

 

COM TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ: 
 

Del 20 d’abril al 4 de maig GESTIÓ D’AJUTS ECONÒMICS I MONITORS SUPORT a les oficines de 

CET10 (Rambla Guipúscoa 23-25, baixos 3) i a la mateixa instal·lació CEM BOGATELL (c/ 

Carmen Amaya 4-6). 

Per sol·licitar un monitor de suport per a la inclusió, s’ha de tramitar del 20 d’abril al 29 de 

maig.  

 

 

 


