
                                                                                                                                                
CAMPUS DE SETEMBRE DE LA PISCINA DE PIERA 

CALENDARI: 

o DE L’1 AL 9 DE SETEMBRE (EL 8 ÉS FESTIU, NO FEM CAMPUS). 

 

HORARI 

o Matí: de 09.00-13.00 h. 

 

SERVEIS 

o Acollida: 07.45-09.00 h. 

 

PREUS 

o CAMPUS: 51. 

o ACOLLIDA: 12,48. 

Una vegada feta la inscripció, l’import NO PODRÀ SER RETORNAT, excepte en casos de malaltia (justificant mèdic) del 

nen/a o altres causes de força major relacionades directament amb el participant; en aquests casos es retornarà el 50% 

de l’import pagat. En cap cas es retornarà l’import per causes de pares, familiars o tutors. 

EDATS  

o Nascuts entre 2008 i 1999. (Es fan grups per edats). 

 

OBJECTIUS 

o Divertir-se en el temps de lleure, fent activitats variades i motivants, que compleixin les espectatives de nens i pares/mares. 

Donant també resposta a la necessitat de les famílies d’organitzar el temps de vacances escolars. 

 

MONITORS 

o Els monitors tenen la titulació de Monitor de Lleure i/ o titulacions esportives. Tenen experiència en dur a terme activitats 

amb infants i joves.  

o Hi haurà un monitor cada 10 nens (nascuts 2008-2005), i un monitor cada 14 nens (nascuts a partir del 2004). 

 

COORDINACIÓ 

o El campus (activitats , monitors, serveis, etc.) està en tot moment supervisat per la coordinadora (Natàlia), que estarà sempre 

que ho desitgeu a la vostra disposició per resoldre  dubtes o per parlar de qualsevol qüestió que vulgueu comentar (per 

telèfon al 937789515 o presencialment).  

 

PROGRAMACIÓ 

o Activitats esportives i de lleure:  

Petits: psicomotricitat, jocs tradicionals i recreatius, expressió corporal, tallers, jocs pre-esportius, piscina. 

Grans: pràctica esportiva ( futbol, bàsquet, voleibol, bàdminton, hoquei, handbol), jocs recreatius i tradicionals, piscina. 

o Les activitats son variades i s’adapten a les edats, motivacions i preferències dels dels nens i nenes. 

o El primer dia entregarem als participants la programació. 

 

PISCINA 

o Els dies 1 i 2 tenim la piscina descoberta (farem bany si el temps ens ho permet). Els dies 5,6,7,i 9 tenim la piscina coberta. 

Utilitzem sempre un espai delimitat i material auxiliar de flotació amb els nens que no saben nedar. 

 

ESPAIS 

o Pavelló, pista poliesportiva exterior, sala polivalent 2, jardí, taules exteriors, piscina gran, piscina petita,  parc Issac Berroya. 

 

CAL PORTAR (tot amb el nom) 

o Tots: esmorzar, gorra, aigua, bossa piscina (xancles, tovallola, banyador, barret de bany). Posarem crema solar a casa).  

o Nascuts 2008-2006 també una muda sencera. 

 

o Recordeu que també farem Campus per Setmana Santa (18-21 d’abril). Les inscripcions estaran obertes a partir de l’1 de març 

 

 

 

Estem a la vostra disposició 

La Piscina de Piera. 937789515 
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