
 AMB ABONAMENT 
 

1 sol infant 
2 o + germans, família 

nombrosa o monoparental 

Nº set. Preu/ 
setmana 

Abonament 
(mensual) 

Preu 
setmana 

Abonament 
(mensual) 

1 30,25€ 33,50€ 30,25€ 26,80 € 

2 30,25€ 33,50€ 30,25€ 26,80 € 

3 30,25€ 27,50€ 30,25€ 22,00 € 

4 o + 30,25€ 23,00€ 30,25€ 18,40 € 

 SENSE ABONAMENT 
 

1 sol infant 
2 o + germans, família 

nombrosa o monoparental 

Nº set. Preu/ setmana Preu setmana 

1 60,25 € 55,00 € 

2 55,00 € 49,00 € 

3 49,00 € 43,00 € 

4 o + 43,00 € 37,00 € 

Amb abonament: durant el mes en el que els infants estiguin al 
Campus,  pagant un abonament el preu per setmana són 30,25€  
incloent les piscines interiors, en tot el seu horari d'obertura durant 
tot el mes d'abonament. 
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CAMPUS ESTIU  
 
 

EDATS 
 
Les edats per a aquest campus són dels 3 als 11 anys, dividits en dos grups:  
 

• PETITS de 3 a 6 anys. 
• GRANS de 7 a 11 anys. 

 
DATES I HORARIS 
 
Si les circumstàncies ho permeten, oferirem el Campus d'estiu des del 29/6, fins el 10/9. El Campus 
de l’agost resta condicionat a un mínim de places sol·licitades. 
 
Els horaris del Campus seran de dilluns a divendres (no festius) de les 8'30 a les 13'30, és a dir, 5h AL 
DIA.  
 
ACTIVITATS A REALITZAR 
 
Les activitats seran diferents segons els grups d'edat, però es fonamentaran en un Campus on 
l'activitat física i esportiva tindrà un pes important, sempre de forma jugada, ja que és la manera que 
els infants agafin l'hàbit i el gust per un estil de vida actiu i saludable. Podem distingir les activitats en  
 

1. JOCS: tradicionals, esports variats, gimcanes, jocs de pistes. 
2. ACTIVITATS A L'EXTERIOR: excursions, BTT i/o patinet, aventura nocturna, piragües.. 
3. APRENENTATGE: visites culturals, observació de la natura, tallers, primers auxilis bàsics. 
4. PISCINA: curset de natació, natació artística, triatló, jocs aquàtics. 

 
Tot això amb la perspectiva de la promoció d'hàbits saludables, físics i emocionals, ja que la infantesa 
és l'etapa on anem construint les bases per a la vida adulta. 
 
MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Per suposat, amb la situació de pandèmia actual que estem vivint, aplicarem totes les mesures de 
seguretat necessàries. 

• Portarem mascareta sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. 
• Ens rentarem les mans amb gel desinfectant en entrar i sovint amb aigua i sabó en les hores 

de Campus. 
• Els grups seran sempre els mateixos infants amb el mateix tècnic, sense contacte entre 

grups, amb una ràtio de màxim 10 infants per grup. 
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