Campus Esportiu - Estiu 2022
Informació
FILOSOFIA
Mitjançant la realització d’aquest campus esportiu, volem que els nens i nenes que hi participin
puguin aprendre valors i actituds com la solidaritat, el respecte, la cooperació, la igualtat, la
convivència... que ens ajudaran a contribuir en la seva educació, tot això aprofitant l’avinentesa que
ens ofereix l’esport en totes les seves modalitats.

ESPAIS
El campus Esportiu 2022, un cop relaxades les mesures de prevenció i seguretat enfront a la
COVID-19, es durà a terme exclusivament a les instal·lacions del CEM (Pista, Poliesportiva, Piscina
Interior i Exterior, Sala Activitats, ...) a excepció de sortides puntuals per dur a terme activitats a
l’entorn urbà.

PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS
Les activitats que realitzaran els vostres fills i filles seran de caràcter esportiu, lúdic i educatiu
(esports, jocs i tallers). Hi haurà una activitat aquàtica setmanal a la piscina, tant a la piscina interior
i exterior del Complex Esportiu Municipal El Turó. Assenyalar que les activitats del Campus Estiu‘22
estaran dirigides per un equip tècnic expert que,vetllarà en tot moment per la seguretat i gaudi dels
vostres fills i filles. Afegir que en qualsevol desplaçament, hi haurà a més a més del monitor/a
corresponent, un monitor/a de suport per garantir la seguretat dels infants.

ACTIVITATS ESPORTIVES I JOCS
Jocs populars / jocs de taula /
jocs de pistes / gimcanes / jocs d’iniciació
esportiva / jocs individuals / ...

PSICOMOTRICITAT
Jocs pre-esportius / circuits de psicomotricitat
/ circuits d’habilitats bàsiques /… .
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PISCINA

SORTIDES

Piscina exterior i piscina interior / jocs
aquàtics / bany recreatiu / jocs lúdics /... .

Coneixement entorn / parcs infantils /....

DATES


1ª setmana – del 27 de juny al 03 de juliol de 2022.



2ª setmana – del 04 de juliol al 10 de juliol de 2022.



3ª setmana – del 11 de juliol al 17 de juliol de 2022.



4ª setmana – del 18 de juliol al 24 de juliol de 2022.



5ª setmana – del 25 de juliol al 31 de juliol de 2022.



6ª setmana – del 01 d’agost al 07 d'agost de 2022.



7ª setmana – del 22 d'agost al 28 d'agost de 2022.



8ª setmana – del 29 d'agost al 04 de setembre de 2022.

La inscripció serà per setmanes, podent ser aquestes alternes, i deixant la possibilitat d’ampliar les
mateixes durant el campus sempre que quedin places disponibles. Si alguna setmana no s’omple
amb un mínim de nens, aquesta no es realitzarà.

HORARIS


De 8:00 a 9:00hores, Servei Acollida.



De 9:00 a 13:00 hores, Campus Estiu Matí.



De 13:00 a 14:00 hores, Servei Acollida.



De 13:00 a 15:00 hores, Servei Menjador.



De 15:00 a 17:00 hores, Campus Estiu Tarda.

INSCRIPCIÓ
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Les inscripcions del CAMPUS D’ESTIU es realitzaran a través del web del Complex Esportiu
Municipal el Turó (www.cemelturo.com > Activitats Infantils > Campus Estiu'22) a partir del 02 de
maig 2022. Les inscripcions s’han de formalitzar mínim amb 5 dies d’antelació a l’inici del servei
contractat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


Justificant pagament.



1 fotografia, mida carnet.



Recordeu que cal entregar aquesta documentació amb suficient antelació a l’inici de
l’activitat.

PREUS
Modalitat

Abonat

No Abonat

1r Germà

51,63 €

57,37 €

Altres germans

43,27 €

48,08 €

1 dia puntual 1er Germà

12,91 €

14,34 €

1 dia puntual Altres germans

10,82 €

12,02 €

Per nen (min. de 15 a 20 nens)

37,86 €

42,91 €

1 dia puntual/nen

9,47 €

10,73 €

1r Germà

26,39 €

28,68 €

Altres germans

21,64 €

24,04 €

1 dia puntual/1r Germà

6,60 €

7,17 €

1 dia puntual/Altres germans

5,41 €

6,01 €

Per nen

17,21 €

19,51 €

1 dia puntual/nen

4,30 €

4,88 €

Campus de 9 a 13 hores

Dinar

Casal de 15 a 17 hores

Acollida

* Preus per setmana.
** Per contractar el Servei Dinar o Campus de 15 a 17 hores, es imprescindible contractar el Campus de 09 a 13 hores.



La fracció de temps mínima per fer la inscripció al campus serà de 8 dies.



Els preus indicats al quadre superior són preus finals.
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La liquidació dels serveis contractats es realitzarà un cop realitzada la inscripció, quedant
formalitzada aquesta amb l’enviament del comprovant de transferència bancària a
info@cemelturo.com.



Les places són limitades i seran adjudicades per rigorós ordre d’inscripció.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE?


Que les nenes i nens gaudiran de la piscina de forma diària.



Que a la motxilla cal portar,crema solar (millor posada de casa), esmorzar i una ampolla
d’aigua. I els dies de piscina banyador, tovallola, xancletes de piscina i casquet de bany.



Que els grups de P3, P4 i P5 hauran de dur a l’inici del Campus d’Estiu una bossa amb una
muda de recanvi (marcada amb el nom).



Que s’aconsella que l’esmorzar sigui lleuger, ja que el contrast de temperatures, la piscina i
l’activitat física pot ocasionar problemes en la digestió dels aliments.



Respecte a les entrades i sortides:
-

Que el campus obrirà les seves portes 5 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat i
que les sortides es realitzaran a l’hora en punt. Us preguem que respecteu al màxim
les hores d’entrada i sortida.

-

Que no es permetrà la sortida dels nens fins que no siguin recollits pels seus pares o
familiars degudament acreditats. Si algun nen ha de marxar sol a casa haurà de
portar una autorització paterna abans de l’inici de l'activitat.

-

Que les entrades i sortides dels nens i nenes de P3 a P5 es realitzaran per la porta
situada al carrer Joaquim Blume. Els nens i nenes des de 1er de primària fins a 2on
d’ESO entraran i sortiran per la porta situada a la Zona de Pàrquing.



Que els participants al Campus d'Estiu 2022 vesteixin roba còmode i esportiva per fer les
activitats.



Que els infants portin la roba marcada amb el seu nom, per evitar pèrdues i garantir un
màxim d’higiene.



Que els divendres al web del Complex Esportiu Municipal el Turó estarà penjada la
planificació d’activitats de la setmana entrant així com el menú del Servei Menjador.



Que per qualsevol dubte o pregunta us podeu adreçar a la recepció del Complex Esportiu
Municipal el Turó o bé podeu trucar al telèfon 93.545.15.50.
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*De moment, les autoritats competents no han publicat una normativa especifica per a la
realització d’activitats de lleure aquest estiu, un cop ho facin si s’escau es procedirà adequar el
procediment implantat l’estiu 2021.

ENTITATS COL·LABORADORES
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