
CAMPUS ESPORTIU
C.P. FLAÇÀ

Estiu 2018



ACTIVITATS ESTIU 2018

Petit Campus (Inclou curset)

Campus Esportiu (Inclou curset)

Campus Jove 

Curset de natació (Agost)



DATES I HORARIS DEL CAMPUS 

DATES:

Del 25 de juny al 10 d’agost.

HORARI:

8:30-09:00h. Acollida matí.

9:00-13:00h. Campus matí.

13:00-13:30h. Recollida migdia.

13:00-15:00h. Dinar. 



DINAR
 13:00-15:00h. Dinar. 

 DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: 18/05/2018. 
MÍNIM: 10 nens/es a la setmana.

 Exemple 2 setmanes:



GRUPS DEL CAMPUS ESPORTIU

PETIT CAMPUS (P3 i P4)

CAMPUS ESPORTIU (De P5 fins a 

4t de primària)

Els grups es faran com a màxim de 

dos anys d’edat de diferència. 

Ex: 4 alumnes de l’any 2003 i 6 alumnes 

del 2004.



EDATS: De P3 a P4

CONTINGUTS:

H.M.B.

Jocs aquàtics i natació

Psicomotricitat

Jocs tradicionals

Música, dansa, ball i expressió corporal

PETIT CAMPUS: 
EDATS I CONTINGUTS



CAMPUS ESPORTIU

EDATS I CONTINGUTS

EDATS: De P5 a 4t de primària

CONTINGUTS:
Jocs aquàtics i natació

Jocs tradicionals

Jocs cooperatius

Jocs d’aigua

Esport i natura (Sortides a peu, en BTT, 
acampada...)

Esports amb implements

Olimpíades



CAMPUS JOVE: 

EDATS I CONTINGUTS

EDATS: De 5è de primària a 4t d’ESO

CONTINGUTS:

Torneig esportiu

Sortides a peu i en BTT al medi 
natural.

Gimcanes esportives

Cursa d’orientació

Activitats aquàtiques



CONTINGUTS

Taller monitoratge

Ultimate (NOVETAT)

Kin-ball (NOVETAT)

Waterpolo

Organització d’una acampada (Cursa 

d’orientació nocturna) (NOVETAT)



SORTIDES

Cada DIMECRES es farà una sortida.
 Sortides en BTT a la natura.

 Sortides a peu pel poble de Flaçà, Sant Joan de Mollet...

 Cursa d’orientació pel poble de Sant Joan de Mollet i 

Flaçà.

 Gimcanes esportives pel poble de Sant Joan de Mollet i 

Flaçà.



ESPAI, ENTRADA I SORTIDA 

CAMPUS
 Instal·lacions:

 Club Poliesportiu Flaçà i pavelló de Flaçà.

 Entrada:

 De les 8:30 h a les 9:00 h a les instal·lacions del Club
Poliesportiu Flaçà (Porta accés gimnàs).

 Sortida:

 De les 13:00 h a les 13:30 h a les instal·lacions del Club
Poliesportiu Flaçà (Petits i mitjans: Porta accés gimnàs. Grans i
Campus jove: porta verda).

*Els nens/es que es queden a dinar, sortida a les 15 h (Porta accés gimnàs).



QUÈ CAL PORTAR AL CAMPUS?

Esmorzar i aigua cada dia.

Pel curset de natació cal portar:
banyador, tovallola, crema solar i les
xancletes.

Per les sortides cal portar: aigua, esmorzar,
gorra, bambes confortables, casc per les
sortides en BTT.

Cada nen/a haurà de portar la seva
bicicleta en bon estat i revisada.



ASPECTES A DESTACAR

DINAR DE CLOENDA amb familiars i 
monitors/es: Divendres 27 de juliol a la 
piscina del Club

Aniversaris i sants dels nens i les nenes del 
Campus.

Els nens/es NO poden portar llaminadures, 
pastissos, xocolatines, diners (Excepte s’hagin 
deixat l’esmorzar)...



INSCRIPCIONS

PERÍODE D’INSCRIPCIONS:

DEL 18 D’ABRIL AL 18 DE MAIG

OPCIÓ A) On-line a la 

pàgina web 

www.totunmon.com



INSCRIPCIONS

OPCIÓ B) PRESENCIALMENT: Al bar de la piscina 
els següents dies i horaris:

DIES HORARI

Dimecres 18 d’abril De 21:30 h a 22:30 h

Dimecres 25 d’abril De 19:00 h a 21:00 h

Dimecres 2 de maig De 19:00 h a 21:00 h

Dissabte 11 de maig De 9:00 h a 11:00 h



PREUS I TARIFES 

CAMPUS ESPORTIU I JOVE

PREUS I TARIFES CURSET DE NATACIÓ

Preu soci Preu no soci

NEN/A 45€ 59€

1r germà/na 40,5€ 53,1€

2n germà/na 40,5€ 53,1€

Preu soci Preu no soci

NEN/A 60€ 105€

1r germà/na 54€ 94,5€

2n germà/na 54€ 94,5€



CANALS DE COMUNICACIÓ

◦ Web: www.totunmon.com

◦ E-mail coordinador: 

totunmonx3@gmail.com

◦ http://clubpoliesportiuflaca.blogspot.com.e

s

◦ Telèfon de contacte: 611499161

◦ Presencialment dia a dia amb el coordinador.

http://clubpoliesportiuflaca.blogspot.com.es/
http://clubpoliesportiuflaca.blogspot.com.es/

