
 
 

 
 

INFORMACIÓ	
Calendari 
El campus 2017 es desenvoluparà en les següents dates: 

Setmana 1       26-30 de juny Setmana 2          3-7 de juliol 
Setmana 3        10-14 de juliol Setmana 4       17-21 de juliol 

Setmana 5          24-28 de juliol 
L’activitat del campus 
L’activitat està previst que es realitzi en la seva majoria del temps a la Pista d’Atletisme Antoni Amorós. L’horari es 
de 9 a 13:00 amb un servei d’acollida per als pares que ho demanin de 8 a 9 del matí. Les activitats han estat 
pensades per donar un gran ventall d’experiències per a que els participants s’emportini un bon record, així com 
continuar amb la nostre tasca per promocionar uns hàbits higiènics saludables. Les activitats proposades 
s’engloben en els següents blocs; 

• Atletisme:  On practicarem totes les disciplines atlètiques, adaptades a l’edat dels participants. 
• Esports: Es practicaran dintre d’aquest bloc esports col·lectius (futbol, rugbi, handbol, shootball) i esports 

d’implement com són el tenis i el baseball. 
• Activitat Aquàtica; aprofitant la proximitat amb les piscines de Can Zam, dos dies a la setmana s’anirà a 

les seves piscines. 
• Excursions: Es realitzaran quinzenalment, visitant equipaments i localitzacions pròximes a la ciutat, y que 

ens permetin continuar gaudint de l’activitat física (Cursa d’Orientació a Can Zam, visita a l’Ecometròpoli, 
excursió a la Platja de la Barca Marina) 

L’equip del campus 
Els monitors i tècnics que participaran al campus son els següents: 

• Daniel Barrero Sojo – Llicenciat en CAFE 
• Adrián Ruiz Olmo – Tècnic CFGS en Animació d’Activitats Fisico Esportives i estudiant de 3er de CAFE 

(INEFC Barcelona) 
• Silvia Morcillo Ligorit – Llicenciada en CAFE 
• Quim García Romera -  Estudiant 2n de CAFE (INEFC Barcelona) 
• Jennifer Nevado Martín – Tècnica CFGS en Animació d’Activitats Fisico Esportives  
• Oriol García Valls – Tècnic CFGS en Animació d’Activitats Físico Esportives 
• Celia Caro Faure – Estudiant 1er de CAFE (Blanquerna) 

Informació pràctica 
El següent quadre resumeix l’apartat referent als preus per setmana així com els descomptes disponibles. 

Setmanes Preu per setmana Altres conceptes 
1-2 65€ Servei d’acollida (mínim 6 inscrits); 

  Setmanal 8€ / setmana 
  Esporàdic 3€ / dia 

3-4 60€ 
5 55€ 

Descomptes no acumulables: 
- 15% membres de l’ECA 
- 10% pares/avis socis de l’UCA 
- 5% germans o famílies monoparentals 



Grups d’edat 
S’agruparan als nenes en funció de les seves edats biològiques: 

• Grup 1 nascuts al 2011-2009 
• Grup 2 nascuts al 2008-2006 
• Grup 3 nascuts al 2005-2001 

El material necessari que han de portar cada dia: 
• Esmorzar i beguda  
• Roba i sabatilles esportives 
• Gorra i crema (posada de casa) 
• Xancles, tovallola i banyador (dies de piscina i jocs d'aigua) 
• Muda (aconsellable) 

Newsletter 
En la inscripció us demanem un e-mail,  cada diumenge rebreu al vostre correu un resum de les activitats 
realitzades, informació rellevant sobre la setmana (sortides, material a portar, horari, etc.) i ho prioritzarem per 
sobre de la impressió en paper. 
Inscripcions i punts d’informació 
Camp d’Atletisme Antoni Amorós Av. Pallaresa 1-31 Dilluns a Divendres de 17:30 a 19:00 
Web www.campusatletisme.blogspot.com    
E-mail ecatletisme@gmail.com        
   
Esperant comptar amb vosaltres, restem a la vostre disposició!  
Daniel Barrero - Coordinador 


