
 
 

 “CAMPUS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PARE MANYANET” 
(DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL) 

 
El Campus de l’Associació Esportiva del Col·legi Pare Manyanet té per objectiu principal gaudir de 
la pràctica de l’esport, focalitzant l’atenció en l’aprenentatge i la tecnificació. Degut a la situació 
actual totes les activitats s’organitzaran amb les màximes mesures de seguretat i seguint les 
indicacions de les autoritats sanitàries. Va adreçat a tots els nens des de P5 fins a 4t d’ESO, i es 
planteja com una activitat complementària a les vacances d’estiu per a donar suport a les famílies. 
 
Les activitats que oferim al campus esportiu volen transmetre els valors que aporta la pràctica 
esportiva, tals com la tolerància, el respecte als companys, la disciplina, el treball en equip, la 
perseverança, etc. De la mateixa manera, també comprèn un treball tècnic per a millorar l’esport 
habitual que practica l’infant, o descobrir-ne d’altres. Possibilita, a més, un espai per a tots aquells 
que tinguin ganes de compartir el seu temps  amb nous amics o els companys de sempre. 
 
Els nens i nenes podran escollir entre: 
 
Tecnificació  en futbol, bàsquet, dansa, rítmica o escacs. En el cas que no s’arribi a un nombre 
de participants mínim, l’organització del Campus esportiu es posarà en contacte amb vostès per a 
trobar una alternativa. 
 
Hem adaptat la finalitat i les activitats per tal que els infants trobin en el Campus esportiu aquell 
moment de lleure per a gaudir de les vacances fent esport.  
 
L’esport de tecnificació escollit pot ser diferent cada setmana, esdevenint una bona oportunitat per 
fer un petit tast de cadascun i conèixer els entrenadors/es que poden tenir els infants al llarg de 
l’any. 
 
El Campus es durà a terme a les instal·lacions del Col·legi Pare Manyanet, utilitzant els diferents 
espais de què consta. 
 
Les possibilitats de participació en aquest Campus Associació Esportiva Pare Manyanet són les 
següents: 
 

 Opció 1: Acollida    de 7:30 h a 09:00 h. (únic preu i horari) 
 Opció 2: Activitats variades   de 9:00 h a 13:00 h. 
 Opció 3: Dinar   de 13:00 h a 15:15 h. 

 
El preus són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓ 
1a setm. 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes 

(4 dies) (9 dies) (14 dies) (19 dies) (25 dies) 

1 17,00€ 27,00€ 34,00€ 40,00€ 45,00€ 

2 58,00€ 108,00€ 140,00€ 175,00€ 210,00€ 

3 40,00€ 86,00€ 130,00€ 152,00€ 165,00€ 

OPCIÓ 
1a setm. 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 

(5 dies) (10 dies) (15 dies) (20 dies) 

1 21,00€ 30,00€ 36,00€ 41,00€ 

2 66,00€ 115,00€ 150,00€ 190,00€ 

3 49,00€ 91,00€ 136,00€ 150,00€ 



 
 

 
Una setmana extra un cop el campus està organitzat i funcionant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els nens i nenes que no són alumnes del Col·legi Pare Manyanet hauran d’abonar, 
addicionalment en concepte d’assegurança: 
 
. 3,00 € fins a 2 setmanes de campus. 
. 4,00€ entre 3 i 4 setmanes de campus. 
 
Es lliurarà una samarreta a cada participant.  
 
Entre les activitats a realitzar, destaquem:  
 

 Jocs tradicionals. 
 Esports col·lectius i individuals. 
 Tecnificació de les diferents especialitats. 
 Jocs d’aigua. 
 Gimcanes. 
 Tallers / Manualitats. 
 Compartir experiències entre grans i petits.  
 Activitats vinculades en l’animació, una activitat clau setmanal. 

 
Tots els entrenadors i monitors tenen qualificació de tècnica i tàctica sobre el seu àmbit 
d’actuació de l’esport escollit. 
 
Les famílies que estigueu interessades a inscriure els vostres fills en aquest campus esportiu, heu 
d’omplir el formulari que trobareu a l’enllaç que us indiquem a continuació, abans del 18 de juny: 
 
Forma de pagament: 
 
Ingrés al número de compte de l’Associació Esportiva: ES41 3140 0001 9500 1121 3500, indicant el 

nom i el cognom de l’esportista. A l’assumpte, s’haurà d’escriure: CAMPUSAE 
 

 
 

Inscripció Campus Esportiu Manyanet 
 

 

 1 setmana 

 (5 dies) 

1 21,00€ 

2 69,00€ 

3 51,00€ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucSeTPXJh2MoW4yOGWaDYrLx_vD_Rdwe5dxV1B6f2zD6ZOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucSeTPXJh2MoW4yOGWaDYrLx_vD_Rdwe5dxV1B6f2zD6ZOQ/viewform?usp=sf_link

