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PRESENTACIÓ

Com cada any el Club Bellaterra organitzem el Campus d’Estiu 

2021. Aquest any amb novetats i activitats diferents per als 

vostres infants.

Els nostres objectius són que els vostres fills i filles es

diverteixin i aprenguin i desenvolupin habilitats motrius

bàsiques, els més petits, i específiques de cada esport, els

més grans. A més a més, tot i les restriccions, el campus és

una eina magnífica per a l’aprenentatge i desenvolupament

de certs valors com ho són la cooperació i el treball en equip

així com la capacitat de relacionar-se. I tot això ho farem

vetllant pel benestar i seguretat de tots els infants. Us

animem a passar aquests estiu amb nosaltres. I com cada any

també hi haurà temps per al lleure, les excursions i la piscina

recreativa.

Vine a gaudir amb nosaltres!
www.club-bellaterra.com



INSCRIPCIONS

Per fer la inscripció us heu de dirigir a la nostra web a l’enllaç 
del campus.

https://club-bellaterra.com/campus-estiu-bellaterra-2021/

Les inscripcions es podran fer a partir del 19 d’abril de 2021.

La inscripció de qualsevol activitat implica el compromís de 
fer-la i ens autoritza a iniciar els tràmits pertinents.
El Club Bellaterra es reserva el dret d’anul·lar qualsevol 
activitat en que les inscripcions no arribin al límit establert. 
Si fora així, ens posarem en contacte amb les famílies 
afectades.

www.club-bellaterra.com

https://club-bellaterra.com/campus-estiu-bellaterra-2021/


FACTURACIÓ i altres 
consideracions

• Les inscripcions es facturaran a
principis del mes de juliol.

• En cas de baixa, l’import de la
reserva es tornarà en la seva
totalitat si la causa està justificada.
Son causes justificades les baixes
mèdiques.

• La inscripció d’un segon germà o
més comporta una reducció de la
quota de la setmana d’un 5% en
el segon germà.

• La inscripció en 3 setmanes o
més comporta una reducció de la
quota de la setmana d’un 5%.

• Totes les activitats estan incloses
dins el preu setmanal exceptuant
les especificades en la fitxa
d’inscripció, si n’hi hagués.

Del 28 de juny al 30 de juliol i 
del 6 al 10 de setembre

Servei d’acollida 
de 8.00 hores a 9.00 hores 
Lloc: Seu Social

De 9.00 hores a 13.30 hores.
De 9.00 hores a 17.00 hores.

PER LA SALUT DE TOTS

CALENDARI, HORARIS I 
ACCESSOS

L'accés i sortida al Campus 
es realitzarà per la porta de 
malla del carrer Luís de Àbalo



Campus pensat pels més petits de la casa, nens i nenes
nascudes els anys 2017 i 2016. Disposem de dos horaris,
de 9:00 a 13:30 i de 9:00 a 17:00. Aquest últim amb
dinar i berenar inclosos. També disposem d’una hora
d’acollida pel matí de 8:00 a 9:00.
A l’Esplai realitzarem setmanes temàtiques on viatjarem
i ens endinsarem en diferents entorns o mons com ara
l’Espai, el Mercat, la Vida a l’Oceà, els Dinosaures, la Fira
o l’entorn Tropical.
En aquestes setmanes treballarem diferents valors com
la sostenibilitat i la ecologia, la responsabilitat i el
respecte, l’autonomia i l’empatia a través de diferents
activitats, jocs i tallers. Realitzarem un curset diari de
natació. Un dia a la setmana realitzarem una sortida per
visitar algun lloc relacionat amb la temàtica setmanal.
El dinar el realitza un restaurant amb servei de càtering.
Comptarem amb dinars infantils, variats i equilibrats. I
es tindrà en compte diferents menús en funció de
possibles al·lèrgies i/o intoleràncies.
Edats: p3 (2017) i p4 (2016)

ESPLAI MULTIESPORT
Campus dedicat a l’esport i orientat als nens i nenes nascuts
els anys 2012 i 2015, comprenent els cursos de P5 fins a 3er de
primària. Disposem de dos horaris, de 9:00 a 13:30 i de 9:00 a
17:00. Aquest últim amb dinar i berenar inclosos. També
disposem d’una hora d’acollida pel matí de 8:00 a 9:00.
Al Campus Multiesport realitzarem activitats esportives com
poden ser: ciclisme virtual, pàdel, futbol 3x3, handbol, natació,
waterpolo, «pichi», diferents activitats d’atletisme, «Ultimate
fresbee», tennis taula, i activitats a la natura com treking o
curses d’orientació.
En aquestes setmanes treballarem diferents valors com
l’esforç, la companyonia, el saber guanyar i perdre, el respecte
a l’adversari, jugar net i la bona convivència entre companys. A
més a més, realitzarem un curset diari de natació i a la tarda
gaudirem d’una estona més lúdica a la piscina. Un dia a la
setmana realitzarem una sortida per visitar diferents llocs on
realitzar altres activitats una mica més diferents com podrien
ser: escalada, tirolines, Laser-tag, caminades per la natura, parc
d’atraccions.
Edats: p5, 6, 7 i 8 anys (de 1er a 3er de primària)

STAGE DE PÀDEL
Tant si voleu seguir amb els aprenentatges de les
extraescolars de l’any com si voleu perfeccionar el vostre
nivell, l’stage de pàdel us proporcionarà les eines per fer-ho
mitjançant entrenaments de tècnica, tàctica, situacions de
competició i preparació física. Enguany introduïm el video
anàlisi per a la millora i correcció d’errades. També tindrem
temps per al lleure.
Edats: de 9 a 15 anys (de 4rt de primària a 4rt d’ESO)

STAGE DE HIP-HOP
A l’stage de hip-hop aprendrem aquest estil de ball però també
tindrem temps per aprendre’n d’altres. Tècnica de ball,
preparació física, assajos i coreografies. I temps per al lleure i
piscina refrescant.
Edats: de 9 a 15 anys (de 4rt de primària a 4rt d’ESO)



PREUS

*Conveni: alumnes d'extraescolars del Club Bellaterra i alumnes d'escoles (Ramon Fuster, Pureza de Maria, La Vall, Kinder)

CAMPUS ESTIU 2021
PREUS SETMANALS

SOCI ABONAT/CONVENI NO SOCI

Data d'inscripció ------->
<31 de 
maig

>31 de 
maig

<31 de 
maig

>31 de 
maig

<31 de 
maig

>31 de 
maig

PREU SETMANA

Fins les 13.30 
hores

90 € 95 € 100 € 105 € 110 € 115 €

Fins les 17.00 
hores

150 € 155 € 160 € 165 € 170 € 175 €

Servei d'acollida: 5 % descompte:

ALTRES 5 €/dia 3 setmanes o més 

15 €/setmana 2 germans o més



EXCURSIONS*
Cada setmana realitzarem una excursió,
que podrà ser de migdia o de tot el dia.
Totes elles estan incloses dins l’import
del campus.

*El Club Bellaterra es reserva el dret
d’anul·lar qualsevol activitat en que les
inscripcions no arribin al límit establert.
Si fora així, ens posarem en contacte
amb les famílies afectades.

Enguany pretenem que els
vostres fills i filles s’ho passin
bé a l’aigua i per això li donem
una volta al clàssic curs de
piscina i introduïm el concepte
de piscina didàctica. Per mitjà
del joc i la creativitat volem
que els vostres fills i filles
aprenguin al mitjà aquàtic. La
temàtica de la setmana estarà
inclosa en la sessió de piscina.

PER LA SALUT DE TOTS

PISCINA DIDÀCTICA, 
PERFECCIONAMENT I 
RECREACIÓ

SERVEI D’ACOLLIDA
Disposarem d’un servei d’acollida a
partir de les 8.00h del matí a la Seu
Social. Aquest servei té un cost extra
de 15 euros setmanals o 5 euros diaris.



HORARIS
GENERALS

*Els horaris poden ser modificats per causes organitzatives

ESPLAI MULTIESPORT STAGE DE PÀDEL STAGE DE BALL
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30 Esmorzar
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15

13:30

13:30

13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00

Curset de natació

Arribada + activitat de 
presentació

Arribada + activitat 
de presentació

Piscina lliure

Dinar Dinar

Arribada + activitat 
de presentació

Arribada + activitat 
de presentació

ACTIVITAT 1 
Psicomotricitat/Jocs 

populars

Curset de natació

ACTIVITAT 2    
Manualitats, balls, 
contes i disfresses

Físic específic/ 
Tàctica

Aprenentatge de 
ball

Servei d'acollida

Físic específic/ 
Tècnica

Descans Descans

Físic específic/ 
Tècnica

ACTIVITATS 
ESPORTIVES

Berenar i recollida

Descans

ACTIVITAT 3 

ACTIVITAT 4 Jocs

Dinar

Temps lliure

Piscina lliure

ACTIVITAT LLEURE 
Jocs/Tallers

Dinar
Sortida

Video anàlisi/ 
Situació de 
competició

Assaig/Exhibició

Piscina lliure Piscina lliurePiscina lliure



Esplai: bossa amb muda de recanvi (per als més 
petits)

Roba d’esport i calçat 
esportiu

Roba de piscina: banyador, 
tovallola

Crema de protecció solar

MATERIAL

Barret o gorra

Els nens/es poden venir esmorzats o dur-se un refrigeri per 
a primera hora

Us informem del MATERIAL QUE HA DE PORTAR EL VOSTRE FILL/A al campus:

És recomanable que portin un refrigeri per mig matí 
(beguda, fruita, fruits secs)

Gel hidroalcohòlic (opcional)

Excursions: és recomanable dur cantimplora o ampolla 
d’aigua. Així mateix, s’haurà de dur la samarreta del campus

* És important que tant la roba com el 
material estiguin degudament etiquetats



Ús de mascaretes:
• A partir de 6 anys quan no sigui possible mantenir la

distància.
• Recomanable entre 3 i 5 anys
• Abans de posar-la, rentar-se les mans.
• Un cop posada que no la toquin.
• Treure-la per la part de darrera i rentar-se les mans.
• Guardar-la en una bossa: bossa i mascareta marcades

amb el nom de l’infant.

Ús de guants:
• No indicat

Mesures preventives que prendrem
des del Club Bellaterra:
• Higiene de mans:
Abans i després de cada activitat es procurarà realitzar
un rentat de mans amb aigua i sabó. Si no fos possible
amb aigua i sabó, gel hidroalcohòlic que aplicarà el
monitor/a.

• Higiene de material:
Abans i després de cada activitat es netejarà amb una
solució d’aigua desinfectant el material utilitzat.

• Grups bombolla:
Cada grup es tractarà com a grup bombolla i no es
barrejarà ni coincidirà en activitats amb altres grups del
Campus.

Requisits per a participar:
• Absència de simptomatologia.
• Portar declaració de responsabilitat.
• No convivents o contacte estret amb positiu en

últims 14 dies.
• Calendari vacunes al dia.

Objectius de les mesures:
• Disminuir la transmissió
• Augmentar la traçabilitat

PROTOCOL I MESURES COVID-19
Informació bàsica sobre els infants:
• Col·lectiu infants: de baix risc.
• Entorn segur.
• Sovint asimptomàtics o poc.
• Entre 1 a 10 anys grups de menor risc i menys transmissors.
• Símptomes: Febrícula o febre, tos i dificultat per respirar,

Congestió nasal i/o mal de coll, mal de panxa, vòmits,
diarrea, malestar general o dolor muscular.

• Grups de risc: malalties respiratòries, cardíaques, del sistema
immunitari, neuromusculars o encefalopaties, diabetis mal
controlada.



DIRECCIÓ
Plaça del Pi, 3

08193 BELLATERRA, 
Cerdanyola del Vallès

Barcelona

TELÈFON
935 80 25 42

E-mail
comunicacions@club-

bellaterra.com
El lloc perfecte on carregar
energies fent esport i vida 
socialVISITA LA WEB

mailto:comunicacions@club-bellaterra.com
https://club-bellaterra.com/campus-estiu-bellaterra-2021/


Moltes gràcies
VISITA LA WEB

https://club-bellaterra.com/campus-estiu-bellaterra-2021/

