
CAMPUS DESPIESPORT ESTIU 
2022



QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM AL CAMPUS?

- Aprendre a divertir-se jugant

- Contribuir a l'aprenentatge dels 
diferents esports i activitats

- Fomentar el compañerisme i la convivència en un clima de 
respecte

- Afavorir la socialització dels nens/es amb els 
seus iguals



- 1r  torn del 27 de 
juny a l'1 de juliol
- 2n torn del 4 al 8 

de juliol
- 3r torn del 11 al 

15 de juliol
- 4rt torn del 18 al 

22 de juliol
- 5è torn del 25 al 

29 de juliol

Torns del campus



HORARI DEL CAMPUS

Horari normal de 9h a 14h

Horari ampliat de 9h a 17h

Servei de cangur de 8h a 9h
(Servei puntual)



Com es fa la distribució dels 
grups

Per ordre cronològic de 
naixement

De més petit a més gran



Què es treballa al campus
Diferents Jocs

Habilitats físiques bàsiques

Activitat acuàtica
tallers Psicomotricitat



Espais esportius
CANGUR: 

 
- PISTA POLIESPORTIVA FRANCESC CALVET I SALVADOR GIMENO

 
ACTIVITATS ESPORTIVES: 

 
PISCINA

PISTA
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA I SALVADOR PEDROL AL F. CALVET

PISCINA RECREATIVA FONTSANTA
PARC DEL MIL·LENARI

PARC FONTSANTA
 

MENJADOR:
 

PUNT DE TROBADA AL F.CALVET
PUNT DE TROBADA AL S. GIMENO



Material a portar
ROBA I CALÇAT ESPORTIU

 
ESMORZAR (ENTREPÀ, AIGUA, SUCS,...)

 
MUDA DE RECANVI (PETITS) 

 
BANYADOR

 
CASQUET DE BANY

 
XANCLES 

 
BARNÚS O TOVALLOLA

 
CREMA SOLAR I CASQUET DE BANY PELS PETITS 

(FONTSANTA)



Sortides

Al segon torn
Al 4rt torn



En cas d'accident
Si és lleu nosaltres mateixos el curem i al final 

del dia el comuniquem als 
pares.

 
Si és més greu, us truquem per si el veniu a 

buscar i el porteu vosaltres, 
sinó és així nosaltres truquem a l’assegurança 

i el portem a Sant Joan de Déu.
 

En els dos casos mai deixem al nen sol.



A partir de les 13:45h al lloc assignat
 

Els del menjador es farà a la pista poliesportiva o piscina si és abans de 
les 17h.

 
Si és a les 17h es farà a les grades o a la mateixa recepció.

 
Si ve un altre pare a recollir el nen es farà un justificant signat.

 
Si arriba un pare tard, cal avisar al 934772709  (Calvet) o 934776820 

(Gimeno) 

Recollida nens



Altres temes

Si algú vol deixar al nen al cangur un dia puntual, 
s’ha de passar per recepció per comunicar-ho i pagar 2,70€. 

I si el vol deixar a menjador son 10,90€.
 
 

www.despiesport.cat Aquí trobareu tota la informació del 
campus: Quadrants, Menús,...



Precs i preguntes




