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Presentació

Aquest estiu els nens i nenes del pre-campus 
viuran moltes aventures amb el món del Circ i 
a la vegada treballarem les diferents 
emocions: Alegria, amor, tristesa, enuig, por, 
sorpresa...

Farem activitats d’esport, lleure, tallers, 

piscina…!



Organització

PRE-CAMPUS:
• 4 a 6 anys ( 2013-2014-2015)
• 1 monitor cada 10 nens/es
• Sempre que sigui possible els grups els farem per 

any de naixement. 



Objectius

• Promoure la realització d’activitats esportives i de 
lleure a l’estiu. 

• Potenciar la pràctica esportiva. 

• Potenciar la relacions socials entre diferents nens i 
nenes del barri. 

• Gaudir de l’estiu. 



Què fem??

CENTRE D’INTERÈS El circ i les emocions

ESPORT Iniciació Esportiva a través del joc.

AIGUA Activitats lúdiques dins de l’aigua. 

LLEURE Creativitat, jocs, tallers, racons

SORTIDES Una setmanal 



Espais

CEM Les Corts:
• Pistes poliesportives
• Piscina
• Sales gimnàs
• Parc de les Infantes
• Menjador: Sala del gimnàs amb servei de 

càtering. 



Un dia al pre-campus

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08.45-9.00 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA

9.00 -9.30 ESMORZAR

S

O

R

T

I

D

A

ESMOZAR ESMOZAR ESMORZAR

9.30-11.00 JOCS DE
LLEURE

JOCS 
D’AIGUA

JOCS DE
LLEURE

INICIACIO
ESPORTIVA

11.00-11.30 VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR
11.30-12.15 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA
12.15-12.45 VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR

12.45-13.00 RECOLLIDA RECOLLIDA RECOLLIDA RECOLLIDA

13.00-14.45 DINAR DINAR DINAR DINAR

14.45-15.00 RECOLLIDA RECOLLIDA RECOLLIDA RECOLLIDA

15.00-16.45 RACONS TALLERS TALLERS PEL.LÍCULA

16.45-17.00 RECOLLIDA RECOLLIDA RECOLLIDA RECOLLIDA RECOLLIDA



Sortides

PER QUÉ FEM SORTIDES?
• Les sortides són una oportunitat per trencar amb la rutina del 

campus i conèixer a monitors i companys amb un àmbit 
diferent. 

COM AUTORITZEM AL NOSTRE FILL/A A PARTICIPAR A LES 
SORTIDES?

• En el moment que signeu la inscripció ja heu autoritzat al vostre 
fill/a a participar de les sortides previstes. 

LES SORTIDES DEL CAMPUS SÓN OBLIGATÒRIES?
• Si. Els nens i nens que no vulguin participar de la sortida, aquell 

dia no podran assistir al campus. 
QUANTES SORTIDES FEM?
• Una setmanal. Cada setmana els monitors us informaran del dia 

de la sortida i de el que han de portar. 



Sortides

HORARI CAMPUS SORTIDES

9-17

9-13 3.73 € +mes dinar

9-15 3.73€

9-17 Tot inclòs 



Sortides

1. Happy parc. (Dimarts 25 de juny). 9-13H

2.Granja aventura park. (Dimarts 2 de juliol). 
9-17h

3. Piscina Fonsanta. (Dimarts 9 de juliol). 9-17h

4. Daema Aventura (Dimarts 16 de juliol). 9-17h

5. Greenpark (Divendres 26 de juliol). 9-17h
• Aquestes són les sortides del mes de Juliol, més endavant confirmarem les 

sortides del mes d’agost i setembre.



Normativa
Sortides

QUE ROBA HAN DE PORTAR A LES SORTIDES?
• Roba esportiva
• Samarreta del campus. Es poden recollir a la nostra oficina a partir del 17 

de juny (1 samarreta per torn)
• Mitjons i calçat esportiu
• Setmanalment us informarem si s’ha de portar alguna cosa especial. 
HEM DE PORTAR ESMORZAR A LES SORTIDES?
• Si. Cal portar l’esmorzar i una ampolla d’aigua o suc. 
HEM DE PORTAR DINAR A LES SORTIDES?
• Els nens /es que dinen cada dia al campus no cal que portin dinar ja que hi 

haurà servei de picnic.
• Els nens/ es que NO dinen al Campus hauran de portar la seva carmanyola 

amb el dinar i la beguda. 
HI HAURA PISCINA EL DIES DE LES SORTIDES?
• No. Els dies que fem sortides no hi haurà activitat de piscina. Els monitors 

ja informaren si per la sortida han de portar roba de bany. 



Normativa
Entrada i sortida

• L’entrada  i sortida al campus és realitzarà a la pista de Travessera de 
Les Corts.

• L’horari d’entrada es de 8.45 a 9.00 hores. Preguem puntualitat, per 
garantir el bon funcionament del campus. 

• Les entrades i sortides fora de l’horari establert es faran a les nostres 
oficines. 

• Els pares o responsables dels nens/ es esperaran  fora de la pista . Per 
recollir als nens/es necessitarà la targeta identificativa. Es donarà el 
dilluns de cada setmana. El primer dia podeu portar foto al mòbil de la 
targeta. Sense la targeta , els monitors NO podran entregar al nen/a. 

• Horaris de sortida:  13h – 15 h – 17 h ( sempre a la pista de Travessera)

• Hi ha servei de mainadera de 8 a 8.45. Es pot fer el pagament en el 
moment de l' inscripció o el mateix dia  al monitor. 2€ per dia. 



Normativa
Que han de portar?

• Esmorzar: Esmorzen a primera hora quan arriben. No posar molta cosa 
perquè dinen a les 13h. 

• Banyador

• Tovallola

• Xancletes

• Casquet de bany

• Roba còmoda i sabatilles esportives

• El dia que fan jocs d’aigua han de portar sabates agafades al peu que 
es puguin mullar. 

• Samarreta del campus. 

• Si ho creieu necessari poden portar roba de recanvi.

• Tota la roba ha d’anar marcada.



Normativa
Medicaments/ Urgències / Al·lèrgies  .  

• QUÈ HEU DE FER SI EL VOSTRE FILL/ A HA DE PENDRE UN MEDICAMENT?
Portar la prescripció mèdica degudament signada amb les indicacions 

pertinents.
No podem donar cap medicament sense prescripció mèdica. 
• QUE FEM SI UN NEN ES FA MAL?
Si algun nen/ a es fa mal,sempre que no sigui urgent,  trucarem als pares o 

tutors per preguntar si el portem nosaltres a la nostra mútua o preferiu 
venir a recollir-ho. En cas d'urgència  acudirem directament al centre 
mèdic pertinent. 

• AL·LÈRGIES ALIMENTARIES: 
Si algun participant és al·lèrgic a algun aliment cal informar per escrit en el 

formulari d’inscripció. 
• DIETA: 
Avisar a primera hora del matí si un nen/a ha de menjar dieta. 



Normativa
Organització.  

• El menú setmanal i els horaris els penjarem 
setmanalment al nostre web.

• Podreu seguir totes les activitats del pre-campus 
al nostre blog:

www. aelescorts.cat

• Per poder sortir al blog ha d’estar signada 
l’autorització de drets d’imatge a l’hora de fer 
l'inscripció.



Contacte

• Telèfons: 

Fix: 93.4392704 (9 a 13.30 – 15 a 17.30)

Mòbil: 650591224

• Correu electrònic:  

aelescortsubae@aelescorts.cat

• Web: 

www.aelescorts.cat


