
Quan

de l'1 de juliol al 2 d'agost.

Activitats i horaris

Horari Activitat Lloc Durada Activitats

9h

9:15h

10h

12:30h

13h

13:15h

15h

15:15h

17h

Entrada Carrer Sarajevo

Jocs poliesportius

Tennis taula + curset de
natació

Jocs poliesportius

Activitat matí
de 9h a 13h

Escola Santa Clara

Dinar

Activitat
poliesportiva

Bany - sol

Recollida / Entrada

Roba i materials necessaris

Samarreta campus

Roba esportiva*

Calçat i mitjons*

Banyador

Tovallola

Casquet de bany

Sabatilles de piscina

Protector solar i gorra

* La roba ha de ser adequada a l'activitat i marcada amb el nom

Sortida Escola Santa Clara (porta
corredera gran)

Sortida Escola Santa Clara18h

Activitat relaxada de
14:15h a 15h

Activitat tarda
de 15h a 18h
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Servei
d'espera
(opcional)

Matí

Tarda

de 8h a 9h

de 18h a 19h

L'organització es reserva la possibilitat de fer canvis d'espais, activitats i horaris

Entrada per l'Escola Santa Clara (C/d'Adriana, 16)

Escola Santa Clara



Pla de treball i principals objectius de l'activitats

Excursions: 2 excursions de dia sencer i 4 activitats de migdia

Setmana 3:
del 8 al 12 de juliol

Dia de joc i remullades al parc aquàtic de Vilassar, a
ILLAFANTASIA.

Setmana 4:
del 15 al 19 de juliol

Farem la sortida al LLAC DE NAVARCLES, on farem
diferents activitats d’aventura.

L'organització es reserva la possibilitat de fer canvis d'espais, activitats i horaris

TENNIS TAULA

Aquesta activitat està orientada a nenes i nens que vulguin iniciar-se a la pràctica del tennis
taula i conèixer tots els secrets d'aquest esport olímpic
No es requereix  cap nivell mínim per poder formar part del grup, ja que es treballarà molt
amb jocs per fer un enriquidor descobriment del tennis taula

Durant el campus de tennis taula coneixerem el reglament de joc, provarem moltes opcions
diferents de material i ens endinsarem en l'apassionant món dels efectes. Tot això, en un
entorn de diversió i de valors, ja que és fonamental entendre que l'esport és una eina que
serveix per adquirir i enfortir molts valors que ens formen com a persones. 
Així doncs, els nens i les nenes podran conèixer i aprendre les característiques tècniques del
tennis taula, podran veure i compartir moments amb altres esportistes destacats i moltes
altres sorpreses per fer d'aquest campus una experiència única

Setmana 1:
del 25 al 28 de juny

Farem una sortida al CINEMA  i una festa per donar la
benvinguda al casal.

Setmana 2:
de l'1 al 5 de juliol

Setmana 5:
del 22 al 26 de juliol

Setmana 6:
del 29 de juliol al 2
d'agost

Farem la sortida a les pistes d’atletisme cobertes de
Sabadell, on participarem a l’ ENJOGASSA’T i on
passarem una molt bona estona.

Farem un Taller / sortida. Aquesta setmana també
farem la ja tradicional ACAMPADA.

Farem Taller / sortida. Aquesta setmana també farem
la ja tradicional  FESTA DE L’ESCUMA per a acomiadar
el casal.

Dia de joc i remullades al parc aquàtic de Vilassar, a
ILLA  FANTASIA.
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Informació adicional per al dia les excursions

El dia abans de les excursions es notificarà horaris, lloc de
sortida, arribada i material necessari

El pícnic ja està inclòs en el preu del Campus de tennis
taula  (només pels que tenen contractada l'opció: DINAR). En
vas contrari els nens se l'hauran de portar de casa

Per triar l'opció del pícnic per aquest dia puntual poden avisar al
monitor de grup fins 24h abans de l'activitat (preu: 7 euros)

Els dies d’excursió de jornada complerta, els que vinguin només al
matí,  podran participar de l’activitat TOT EL DIA (ja està inclòs en el
preu del campus de tennis taula)

ÉS IMPRESCINDIBLE portar una motxilla pel pícnic i una altra motxilla
per la roba de piscina.
NO PODEN PORTAR DINERS A LES EXCURSIONS.
L'ACAMPADA ES FARÀ LA NIT DEL 25 AL 26 DE JULIOL

dimarts 4 de juny a les 19h al Centre Can Llong, a la sala que hi ha a la
Planta 4.
 
Més informació a 937 484 400 i deixar l’encàrrec a l’atenció del
responsable del Campus de tennis taula
 
També podeu demanar informació al correu:
casals@nataciosabadell.cat.
 
O a la pàgina web:
http://www.nataciosabadell.com/activitats/infants-i-joves/casals/#estiu

Cal avisar quan el meu fill o filla no pugui assistir al casal o campus.
Podeu contactar amb nosaltres trucant al telèfon: 937 484 400
especialment quan es tracti d’anar d’excursió. (comunicar-ho al
coordinador de l’activitat).

Es donaran dues samarretes del Campus que s’hauran de portar
posades, OBLIGATÒRIAMENT els dies de les excursions, i durant les
activitats diàries.

En cas que algun nen/a es vulgui quedar esporàdicament a dinar pot
adquirir un tiquet a recepció fins a les 9:15 hores i lliurar-lo al seu
monitor.
Preu del menú esporàdic: 9,80€ (de 13:00 a 15:00 hores)
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