Campus esportiu - Estiu 2021
Sant Joan Despí
Vine al Campus d’ESTIU dels poliesportius de Sant Joan Despí
Veuràs que bé t’ho passaràs, és genial!
Jugaràs, nedaràs, aprendràs i et divertiràs molt … tot fent esport!
OBJECTIUS GENERALS DEL CAMPUS
 Conèixer i iniciar-se en les diferents activitats esportives, educatives i de lleure
 Fomentar els hàbits higiènics
 Conèixer nous companys
 Fomentar els valors de l’esport: respecte per les normes, treball en equip, esforç personal...
 Facilitar un marc de diversió i recreació
 Oferir activitats dinàmiques

PETITS (nascuts entre 2015 i 2017)
 Jocs tradicionals
 Consciència corporal
 Coordinació oculomanual
 Desplaçaments i salts
 Relaxació i respiració
 Lateralitat i ritme
 Percepció espai-temps
 Activitat aquàtica

MITJANS i GRANS (del 2009 al 2014)
 Iniciació esportiva
 Recreació Aquàtica
 Jocs tradicionals
 Millora de la motricitat
 Millora de les capacitats físiques
bàsiques.
 Activitats alternatives
 Excursions pel municipi

Hi ha descomptes depenent del nombre de torns i de germans.
Es donarà una samarreta a cada nen i nena (inclòs en el preu del campus).

25è Campus Esportiu Estiu 2021
Sant Joan Despí
Què és el Campus Esportiu d’Estiu?
És una activitat esportiva i d’esbarjo adreçada a nens i nenes nascuts i nascudes entre els anys 2009 i 2017 (ambdós inclosos)
que els agrada l’esport, les activitats recreatives, i que vulguin passar un estiu divertit amb altres nens i nenes.
Les activitats estan organitzades per grups segons l’edat. Els grups es faran per ordre cronològic.

On es fa el Campus?
Hi ha 2 campus esportius, 1 al Poliesportiu Francesc Calvet i 1 al Poliesportiu Salvador Gimeno. S’ha de fer la inscripció
exclusivament online. L’activitat es realitza als diferents espais dels poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno: pavelló,
piscines, gimnasos i sales d'activitats. També es fan activitats fora del poliesportiu: escoles properes al poliesportiu, parcs públics
i piscines Fontsanta.

Quin és l’horari?

2 horaris

Horari normal

De 9 a 14 hores

Horari ampliat

De 9 a 17 hores (inclou el dinar)

Servei de cangur

De 8 a 9 hores

Hi ha la possibilitat d’acollir-se puntualment al servei de cangur o menjador (horari ampliat).

Dates i preus
El Campus es du a terme del 28 de juny al 30 de juliol, i del 30 d’agost al 10 de setembre de 2021, de dilluns a divendres no
festius.
Torn

Dates

Núm.
dies

Preu horari
normal

Preu horari
ampliat

Servei cangur

107,50 €

9,50 €

1r torn

Del 28 de juny al 2 de juliol

5

2n torn

Del 5 al 9 de juliol

5

66,25 €
66,25 €

107,50 €

9,50 €

3r torn

Del 12 al 16 de juliol

5

66,25 €

107,50 €

9,50 €

4t torn

Del 19 al 23 de juliol

5

66,25 €

107,50 €

9,50 €

5è torn

Del 26 al 30 de juliol

5

66,25 €

107,50 €

9,50 €

5
5
2,70 €

66,25 €

6è torn (*)
Del 30 d’agost al 3 de setembre
7è torn
Del 6 al 10 de setembre
Servei de cangur (1 dia puntual)

107,50 €
66,25 €
107,50 €
Servei de menjador (1 dia puntual)

9,50 €
9,50 €
10,90 €

S’aplicaran descomptes a la quota del campus depenent del nombre de torns i de germans.
(*) 6è torn només es realitzarà al Poliesportiu Salvador Gimeno.
Es pot anular algun torn si no s’arriba a un mínim de places.

Procés de sorteig de places e inscripcions: Exclusivament online
Sorteig de places i procés d’inscripcions.
El procés de sorteig de places i inscripcions es farà On line a la web dels Poliesportius:
http://despiesport.sjdespi.cat/es/poliesportius/inicio
 Serà un procés obert als ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí. Per participar en el procés hauran de registrar-se a la web del 3 al 9
de maig.

El sorteig es farà el 10 de maig en directe a les 12.00 h al Instagram www.instagram.com/despiesport. Aquest mateix dia a la tarda ja
podreu comprovar els torns definitius assignats als nens a la mateixa web d’inscripció del campus.

Altres poblacions: es podrà consultar disponibilitat de places als poliesportius a partir del dilluns 17 de maig a les 8.30 h.
Documentació necessària i disponible a la web:
 Guia Inscripcions on line.
 Documentació: Fitxa d’inscripció, DNI del pare, mare o tutor/a, i declaració responsable Covid-19.
És imprescindible omplir la documentació referent a al·lèrgies, medicaments, sortides i cessió d’imatges.
Tots els documents sol·licitats s’hauran d’enviar a l’adreça de correu del campus: campus@despiesport.com.
Pagament de l’activitat: El pagament de l’activitat es farà en 3 vegades: El primer pagament serà on line, de l’11 al 16 de maig i els
dos restants seran, un a principis de juliol, i l’altre pagament el 26 de juliol 2021. Només es retornarà en cas de malaltia justificada pel metge
del nen o nena.

Mesures Covid-19: Adaptació del campus a la nova normalitat









La ràtio per grup està pendent de confirmar segons mesures del Procicat.
Les entregues i recollides dels infants seran en diferents espais dels centres per evitar aglomeracions, es faran amb mascareta.
Seguiment de temperatura corporal a l’inici del dia.
A cada espai de treball només hi haurà un grup.
Circulacions pel centre minimitzades.
Ús limitat del material i desinfecció del material emprat.
Reforç amb la figura del responsable format en seguretat i higiene (un per centre).
Diferents punts amb gel hidroalcohòlic per facilitar el rentat de mans.

