
 

 

CAMPUS OLÍMPIA CEM BAC DE RODA ‘15 

Un clàssic esportiu de l’estiu 
Adreçat a nens i nenes de 3 a 15 anys.  

REUNIÓ INFORMATIVA:  

Dilluns 20 abril: 

- De 17 a 18h PRE-CAMPUS 

- De 18 a 19h ESPORTIU 

Dimecres 22 abril: 

- De 17 a 18h ARTÍSTIC 

- De 18 a 19h PLAYCAMPUS 

 

MODALITATS DE CAMPUS: 

 Campus esportiu (6 als 15 anys): cursets de natació cada dia, jocs, esports col·lectius i 

individuals, activitats dirigides, tallers, manualitats i jocs de taula. Sortida setmanal. 

 Pre-Campus (de P3 a P5 cursat): cursets de natació cada dia, jocs, iniciació als esports 

col·lectius i individuals, activitats dirigides, tallers, manualitats i jocs de taula. Sortida setmanal. 

 Play Campus (de 3 a 15 anys): amb el monitoratge de l’escola d’anglès Chrisholm School, 

combinada amb monitors hispano-parlants amb nivell alt d’anglès, i aplicant el mètode Callan, 

combinem la pràctica esportiva amb les classes d’anglès i d’utilització de l’ idioma a les 

diferents activitats esportives i de lleure, pràctica d’esports d’Anglaterra. Sortida setmanal. 

Només es farà fins al torn 7 inclòs. 

 Campus Artístic (de 6 a 15 anys): curset de natació cada dia, dansa clàssica, contemporani, 

interpretació, balls de saló i activitats dirigides, taller. Sortida setmanal. Només fins al torn 7 

inclòs. 

*En totes les modalitats es farà una hora de curset de natació diària. 

 

QUÈ CAL PORTAR AL CAMPUS? 

- Muda de recanvi i necesser amb els estris d’higiene personal. 

- Equip de bany: banyador, casquet de bany, tovallola i ulleres. 

- Roba esportiva. 

- L’esmorzar i una ampolleta amb aigua (disposem d’aigua corrent). 

- Crema solar 

 

SORTIDES 

- Setmana 1: no hi haurà sortida. 

- Setmana 2: cursa d’orientació (6-15 anys) / Parc Francesc Macià (3-5 anys) 

- Setmana 3: Illa Fantasia (6-15 anys) / Tibidabo (3-5 anys) 

- Setmana 4: Diada esportiva a la platja (6-15 anys) / Cosmo Caixa (3-5 anys) 

- Setmana 5: Illa Fantasia (6–15 anys) / Basses Sant Oleguer (3-5 anys) 

- Setmana 6: Piscina de Can Dragó (6-15 anys) / Parc del Laberint d’Horta (3-5 anys) 

 

 



 

ELS TORNS: 

TORN 1:                                        22 al 23 juny 

 

TORN 2:                                   25 a 26 juny 

 

TORN 3:                                   29 juny al 3 juliol 

 

TORN 4:                                            6 al 10 juliol 

TORN 5:                                           13 al 17 juliol 

 

TORN 6:                                           20 al 24 juliol 

 

TORN 7:                                           27 al 31 juliol 

 

TORN 8:                                           3 al 7 agost 

 

TORN 9:                                          10 al 14 agost 

 

TORN 10:                                        17 al 21 agost 

 

TORN 11:                                        24 al 28 agost 

TORN 12:                                        31 agost al 4 setembre 

TORN 13:                                       7 al 10 setembre  

 

PREUS: 

MULTIESPORTIU i ARTÍSTIC: 

9 a 17h                         122 euros / setmana 

ACOLLIDA MATINAL (DE 8h a 9h): gratuïta 

 

PRE-CAMPUS: 

9 a 14h:  77.00 euros / setmana 

9 a 17h:  122.00 euros / setmana 

ACOLLIDA MATINAL (DE 8h a 9h): gratuïta 

 

PLAY CAMPUS: 

9 a 17h                         130 euros / setmana 

ACOLLIDA MATINAL (DE 8h a 9h): gratuïta 

 

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 Bac de Roda 

(Rambla Guipúscoa 25). 

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

maig.  


