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FUNCIONAMENT DEL CAMPUS
Accessos i espais

Entrada

Horari: 8:00h a 9:00h (acollida matinal gratuïta). 

Accés: Per la pista d’atletisme

Responsables: Direcció tècnica i monitoratge del campus.

Sortida

Horari: 17:00 h

Accés: Per la pista d’atletisme

Responsables: Direcció tècnica i monitoratge del campus.



Campus Olímpia ’19             
Sortim cada setmana

d’excursió
Un clàssic esportiu de l’estiu

Adreçat a infants i joves de 6 a 16 anys.

El Campus de Rugbi ofereix la possibilitat d’iniciar-se o aprofundir en la 

pràctica d’aquesta disciplina esportiva.

Els infants i joves combinaran el rugbi amb diversos jocs, circuits, 

gimcanes i olimpíades.

Completaran les jornades amb activitats i sortides pròpies de l’estiu: 

platja diària i activitats a la sorra (davant de la instal·lació), sortides 

setmanals, etc...



CAMPUS DE RUGBI ’19 CEM LA MAR BELLA

Què treballarem?

/ Entendre la pràctica esportiva com element de diversió i de

salut.

/ Millorar destreses físiques, psíquiques i psicomotrius.

/ Respectar les normes de joc i a l’adversari.

/ Aprendre a valorar l’afany de superació per damunt del

resultat.

/ Descobrir nous esports i formes de joc.

/ Gaudir de la natura i conèixer les possibilitats que ofereix

aquesta per el gaudi de la pràctica esportiva.



Objectius Específics

/ Esport transversal; basat en el treball en equip, la disciplina i la

diversió.

/ Respecte, Humilitat, Compromís i Passió com a valors imprescindibles.

/ Disciplina esportiva adaptable a tots els físics i grups d’edat.

/ Forjar amistats per a tota la vida.

/ Aprendre a través de la victòria i de la derrota, guanyar amb modèstia

i perdre amb dignitat però sobretot gaudir!



EL NOSTRE DIA A DIA AL CEM LA MARBELLA

FRANJA HORÀRIA ACTIVITAT

09:00h - 10:10h Benvinguda i primera activitat 

10:10h - 10:30h Esmorzar

10:30h - 11:45h Platja

11:45h - 13:00h Segona activitat

13:00h - 15:00h Dinar i temps lliure/relaxació

15:00h - 16:30h Activitat de tarda

16:30h - 17:00h Dutxes i sortida



Altres activitats programades

*Sortides i excursions pendents de confirmació.

Altres activitats

⁄ Jocs motrius cooperatius, 

gimcanes, olimpíades, jocs de 

pistes ....

⁄ Jocs d’aigua, remullades per fer 

front a la calor de l’estiu.

Sortides matinals* 
⁄ The Indoor Jumping Club

⁄ Roller Games

Excursions de tot el dia* 

⁄ Illa Fantasia

⁄ Delta del Llobregat

⁄ RoomScape

⁄ Improshow



ILLA FANTASIA

Parc aquàtic amb tobogans, macro piscines i una gran zona de pícnic.



THE INDOOR JUMPING CLUB



Els imports... Què inclou?

⁄ Gestió d’ajuts i beques de l’Ajuntament de BCN.

⁄ Assegurança de responsabilitat civil i accidents 

que dóna cobertura a cadascun dels infants inscrits.

⁄ Protocol d’accident i d’al·lèrgies i intoleràncies 

alimentàries.

⁄ Trasllats en autocar per l’alumnat d’educació infantil 

i grans desplaçaments d’educació primària.

⁄ Tècnic esportiu en contacte directe amb 

les famílies diàriament. Deslliurat de grup a partir 

d’aproximadament 90-100 infants inscrits.

⁄ Monitors titulats (ràtio 1/10) i especialistes de  

cadascuna de les especialitats, que tindran el suport  

dels monitors en pràctiques

⁄ Una samarreta per cada dues setmanes d’inscripció.

⁄ Servei de menjador a càrrec de l’empresa de cuina 

Catschool.

PREUS SETMANALS:

ACOLLIDA : GRATUÏTA (De 8:00 a 9:00)

De 9:00 a 17:00h 147,00 euros

CADA DIA CAL PORTAR:

/ Roba esportiva, calçat esportiu i gorra.

/ Roba de recanvi (marcada) per després de dutxar-se i

estris de cura personal.

/ Esmorzar i ampolla d’aigua.

/ Crema solar (important).

/ Equip de bany: tovallola, ulleres, xancletes i banyador



Ajuts econòmics a les famílies

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per infant i complint els requisits

establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats

al municipi de Barcelona.

L’ajut serà per a un màxim de 10 dies a casals i, fins a 14 dies a colònies. 

Trams d’ajuts econòmics: anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons nivell de renda 

del quadre següent:

Dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint present que un membre 
de la unitat familiar amb discapacitat compta com a tres.

IMPORTANT:  La demanda de la beca per aquelles famílies beneficiaries per al curs 18-19 a beques 
per a la pràctica esportiva fora de l’horari extraescolar, se’ls serà concedit l’ajut de la campanya de 
les activitats de vacances d’estiu en els mateixos termes (percentatges econòmics).

De 0€ a 
6.000€

• 90%

De 6.000,01 € a 
7.500,00 €

• 60%

De 7.500,01 € a 
9.000 € • 30%



Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic.

Sol.licitud ajut
econòmic: 

Del 29 d’abril
al 15 de maig

Llista 
provisional de 
benficiaris ajut 

econòmic: 

30 de maig

Període de 
reclamacions:  

31 de maig al 
14 de juny

Llista definitiva 
de beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

21 de juny

Inscripció de 
beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

Del 03 de 
maig al 24 de 

juny

Ajuts econòmics a les famílies



Totes les activitats que formen part de la Campanya han de garantir la inclusió de tots 

els infants i adolescents.

Pel que fa a la sol·licitud de monitors de suport per a la inclusió: per aquells infants que 

resideixen i estiguin empadronats a Barcelona i que per la seva discapacitat 
presenten unes especials dificultats d’inclusió podran sol·licitar un monitor de suport. 

Caldrà adjuntar el certificat oficial de la discapacitat de l’usuari o usuària i el full 

d’inscripció. Caldrà complimentar conjuntament amb CET10 el formulari de sol·licitud F7.   

En el cas que es consideri necessari el monitor de suport, l’Ajuntament es farà càrrec de la 

despesa (seguint les referències laborals fixades en el conveni del sector del lleure), 

garantint un màxim de 3 torns per infant i a valorar situacions excepcionals en 
funció del pressupost.

La sol·licitud la farà l’entitat al districte, al tècnic referent de la Campanya. 

Oficines de CET 10 Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3.

DATES PER TRAMITAR-HO: 29 d'abril al 24 de maig

Monitoratge de suport a la inclusió



Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat 

i tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar l’activitat.

Baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat: retorn del 80% de l’import 

final.

Baixes tramitades posteriorment: retorn del 50% de l’import final amb justificant mèdic 

que especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat.

Un cop iniciada l’activitat: no es retornarà cap quantitat.

Normativa de les devolucions



• Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat mèdic oficial1

• Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA2

• Fitxa Salut3

• Autorització de sortides i d’atenció mèdica4

• Drets d’imatge5

Documentació a portar per les famílies



Documentació requerida



Com podeu fer la inscripció?
El procés d’inscripció comença el dia 29 d’abril

•

• Full inscripció
Inscripció
en paper





/ Gestió d’ajuts i beques de 

l’Ajuntament de Barcelona

/ Sol·licitud de monitoratge 

de suport a la inclusió

/ Procés d’inscripció

/ Programacions del Campus

/ Cal portar

/ Funcionament del Campus

/ Procés d’inscripció

/ Programacions del 

Campus

/ Cal portar

/ Funcionament del Campus

/ Fotografies i vídeos del 

Campus (Galeria Flickr)

/ Enquestes satisfacció

/ Fotografies i vídeos del 

Campus (Galeria Flickr)

/ Enquestes satisfacció

/ Memòria



Us agrada?




