
Des d’ Artós Sports Club et presentem el Campus d’estiu. Un campus pensat per a la diversió i el 
desenvolupament de les capacitats físiques i motrius dels infants mitjançant l’esport, principalment el 
pàdel i el futbol on aprofundim en el treball tècnic.

OBJECTIUS

Futbol Sala / Pàdel
Gaudeix del futbol sala o del pàdel a la vegada que potencies les teves qualitats tècniques individuals 
i aprens nous aspectes tàctics. Treballarem plegats per desenvolupar i potenciar les teves habilitats 
motrius bàsiques i perfeccionar els moviments i les habilitats específiques de l’esport.

Multiesport
Si vols tenir la teva primera experiència esportiva i practicar diferents modalitats aquesta és la millor 
opció. Dedica una part del dia a descobrir quin és el teu esport preferit i segueix millorant les teves 
habilitats psicomotrius. Se li dedica una mica més de temps al pàdel i al futbol, que a la resta d’esports.
De 4 a 5 anys. Nascuts entre 2015 i 2014.

METODOLOGIA

  Elaboració dels grups de treball segons edat i nivell
  Programació setmanal per objectius tècnics i tàctics
  Sessions matinals orientades al treball tècnic
  Tècnics especialitzats
  Sessions de competició per la tarda
  Sessions de futbol amb metodologia Smartfutsal

HORARIS

  Servei d’acollida: De 08:00 a 09:00 h
  Matí: De 09:00 a 13:00 h
  Matí amb dinar : De 09:00 a 15:00 h
  Tot el dia: De 09:00 a 17:00 h  

EDATS

  Futbol o pàdel: nens/es nascuts/des entre 2013 i 2003. Aquest grup tria l’esport que desitja realitzar,  
    que serà l’esport principal sense oblidar altres activitats esportives.
  Multiesport: Nens/es nascuts/des entre 2015 i 2014.
  Activitats aquàtiques (Piscina del Col·legi RM Santa Isabel).
  Excursions (Illa Fantasia, Platja, The Indoor Jumping Club,  Green Indoor Park… a determinar segons el   

    torn. Totes amb component esportiu.
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SETMANES

PREUS

Descomptes:
  5% per fills de socis/es i cursetistes.
  5% a partir del 2n germà inscrit.

(Descomptes no acumulables).

INSCRIPCIONS
Data inscripcions
  Del 29 d’abril al 5 de maig període preferent. Inscrits escola de pàdel i futbol, germans/es i fills/es de   

    socis/es.
  A partir del 6 de maig obrim inscripcions a tothom.
  La data límit serà els divendres abans de l’inici de cada setmana i/o fins a la finalització de places.

On:
   A la recepció del club de 09:00 a 21:00 h o per la web. 

Cal dur:
  DNI del nen/a i del pare/mare/tutor.
  Targeta sanitària del nen/a.
  Omplir i signar el full d’inscripció i d’autoritzacions.

Altres:
  Les inscripcions realitzades abans del 31 de maig podran reservar plaça abonant l’import de 132€         

    (corresponent a la quota d’un torn mínim). La resta del pagament dels torns contractats es farà el 10 de  
    juny del 2019 per domiciliació bancaria.
  La plaça quedarà formalitzada en el moment que s’aboni l’import total o el pagament parcial    

    corresponent.
  L’import abonat de manera inicial no es retornarà en cap cas.
  No es retornarà l’import de la inscripció un cop iniciat el campus a excepció de les baixes per malaltia.
  En aquest cas, en presentar el justificant mèdic, i sempre que no s’hagi iniciat el campus, es retornarà el   

    50% de l’import.
    El dijous 13 de juny a les 19:00 h tindrà lloc a Artós Sports Club la reunió de pares i mares on      
    explicarem la metodologia, organització, sortides, resolució de dubtes i preguntes.
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Torn 4  dies Torn 5 dies

De 9:00 a 13:00h (matí) 110,5 € 132 €

De 9:00 a 15:00h (matí+dinar) 137 € 162 €

De 9:00 a 17:00h (tot el dia) 153,5 € 183 €

De 15:00 a 17:00h (tarda) 29 € 36 €

Servei d’acollida Inclòs Inclòs

1er Torn Del 25 al 28 de juny (torn de 4 dies)

2n Torn Del 1 al 5 de juliol

3r Torn Del 8 al 12 de juliol

4t Torn Del 15 al 19 de juliol

5è Torn Del 22 al 26 de juliol

6è Torn Del 29 de juliol al 2 d’agost

7è Torn Del 2 al 6 de setembre


