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BENVOLGUDA FAMÍLIA:
Us informem de la proposta d’activitats que l’AE CAMPUS ARRELS, juntament amb la direcció del
centre, us ofereix per a aquest estiu.
Les activitats estan obertes a alumnes d’infantil, primària i secundària i es realitzaran des del dia 25 de
juny al 27 de juliol i del 27 d’agost al 10 de setembre amb una estructura setmanal.
El lloc on es realitzaran les activitats correspon a les instal·lacions de l’Escola Arrels, pista 2 i d’altres
llocs, segons necessitats.
Estem homologats per l’Ajuntament de Barcelona.
Les places són limitades i està obert a alumnes d’altres escoles.
El Campus Esportiu AE CAMPUS ARRELS es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 30 places
ocupades.

TORNS CASAL D’ESTIU I CASAL ESPORTIU DE L’AE CAMPUS ARRELS 2018**
Torns

Dates

Horari i Preu
De 9 a 14 h.

Horari i Preu
De 9 a 15 h.
amb dinar

Horari i Preu
De 9 a 17 h .
amb dinar

1r
Del 25 al 29 de juny
87 €
113 €
128 €
2n
Del 2 al 6 de juliol
87 €
113 €
128 €
3r
Del 9 al 13 de juliol
87 €
113 €
128 €
4rt
Del 16 al 20 de juliol
87 €
113 €
128 €
5è
Del 23 al 27 de juliol
87 €
113 €
128 €
6è
Del 27 al 31 d’agost
87 €
113 €
128 €
7è
Del 3 al 10 de setembre
104 €
135 €
153 €
Activitats per les tardes de 16 a 17 hores del dia 4 al 22 de juny (tot el
40 €
període) (1)
Acollida de 8h a 9h del matí o custodia de 17 a 18 hores. (setmana) (1)
15 €
Acollida o custodia dies puntuals
3’5 €
(1) Mínim 10 jugadors/es per fer l’activitat.
DESCOMPTES FINS EL 7 DE MAIG!!!
Cada participant que hagi fet activitats durant el curs a les nostres Associacions 3% de
descompte.
Cada participant que vingui a més de 3 torns i faci la inscripció abans del 8 de maig, tindrà un 3%
de descompte.
La família que inscrigui dos o més germans, a més de 3 torns, abans del 8 de maig, tindran un 5%
de descompte.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran del dia 23 d’abril al 7 de maig o fins omplir grups.
 Presencial: de 17:15 a 20:30 hores al despatx de l’AE Campus Arrels (entrada pel pati de
l’Escola Arrels), abonant el 40 % dels torns triats en efectiu o fent un ingrés i adjuntant el
comprovant.
 Telemàticament: enviant escanejada la fitxa d’inscripció tota emplenada, la documentació
demanada i el comprovant de l’ ingrés dels torns triats en aquest compte de LA CAIXA:
ES96 2100 3201 31 2200420505, indicant el nom de l’alumne.
 El 60 % restant, també en metàl·lic o ingrés, s’abonarà abans del 10 de juny.
 Si el participant anul·la la inscripció, se li retornarà el 95% de l’ import pagat, sempre que ho
notifiqui almenys 15 dies abans de l’ inici de l’activitat.
Les famílies que sol·licitin la subvenció a l’Ajuntament faran el 1r pagament de les dues primeres
setmanes i quan sigui atorgada la ajuda, liquidarem la diferència que resti. La resta de setmanes que
faci es seguirà la mateixa norma de sempre i que queda explicada més amunt.

Documentació que ens heu de fer arribar: fitxa d’inscripció amb la foto, la fotocòpia de la targeta
sanitària i la fotocòpia de la cartilla de vacunació o del certificat mèdic del noi/a, si no ha fet campus
anteriorment amb nosaltres.
No oblideu de posar la talla de la samarreta, també regalarem bossa, gorra i casquet de bany, si es
fa la inscripció abans del 8 de maig o fins exhaurir existències.
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ACTIVITATS DEL CASAL D’ESTIU
Nascuts del 2012 al 2014 – Infantil P-3, P-4, P-5
Properament engegarem la desena edició del Casal d’estiu.
Durant aquestes setmanes els vostres fills viuran un munt d’experiències i realitzaran activitats de lleure,
compartint noves experiències que els permetin continuar formant-se com a persones. Ho faran al seu
entorn habitual, però descansant de la rutina del curs escolar.

QUÈ FAREM???















El centre d’interès, d’aquest any, girarà sobre els viatges i farem la volta al món de la
mà de la Júlia, la nostra guia viatgera.
Cada dilluns ens endinsarem en un continent, llegirem o viurem un conte típic.
Treballarem les tradicions més interessants, coneixerem la fauna característica i els
monuments més importants, associarem el clima amb la roba típica de cadascú del
continents, repassarem els jocs, la música, els balls, la cuina, ... la cultura dels diferents
continents, deixant volar la imaginació sense límits.
Volem fomentar la tolerància en els nens per mitja del coneixement d’altres cultures:
prendrem consciencia dels diferents aspectes físics, color de pell, de cabell, ulls,...
Prendrem consciència que hem de tenir cura dels recursos que ens dóna la terra. Per això
aquest any utilitzarem material reciclat per fer els tallers i per fer les nostres pròpies joguines
amb les que gaudirem durant el casal.
Tindrem un passaport propi que ens conduirà pels diferents països a traves de tallers,
proves i jocs fins que tinguem un coneixement general de cada continent.
Crearem, entre tots, un gran mural que representarà el més significatiu del continent treballat.
Realitzarem activitats de descoberta i coneixement del cos a través de l’expressió corporal.
Ens refrescarem i jugarem a les piscinetes muntades a la terrassa de P-4, ...
Volem aprofitar l’estiu per fomentar l’autonomia en els hàbits diaris (dels més petits),
potenciar el seu desenvolupament integral i estimular la cooperació i l’esperit de grup tot
realitzant activitats lúdiques.
Cada setmana farem una excursió de 9 a 14 hores en autocar.
Cada setmana tindrem un dia temàtic.
INICIACIÓ DE P5 ALS BLOCS MULTIESPORTIUS: futbol sala, patinatge o multiesport.

*(les sortides estaran supeditades al número d’inscrits de cada grup i la disponibilitat dels
centres on es realitzen).
**Les nostres activitats estan homologades per l’Ajuntament de Barcelona i compleix totes
les normatives actuals laborals i d’espais.
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FITXA INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU I CASAL ESPORTIU

Nº

AE CAMPUS ARRELS (ESTIU’2018)
Cognoms (ALUMNE):_______________________________________

Nom: ________________________Talla Samarreta: 3/4 – 5/6 – 7/ 8 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – S – M – L– XL
Adreça: ____________________________________________________ Codi Postal: ______________
Població: ________________________ Telèfon: _________________________ / __________________________________
Data Naixement: ______________________Nom dels pares: _____________________ / ____________________________
Adreça electrònica: _______________________________________ / ___________________________________________
Escola: _________________________________________________ Curs: ________________

Torns

1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è

ENCERCLAR OPCIÓ
Matí

T. Dia

9-14

9-15 (dinar)

9-17
(dinar)

Del 25 al 29 de juny
Del 2 al 6 de juliol
Del 9 al 13 de juliol
Del 16 al 20 de juliol
Del 23 al 27 de juliol
Del 27 al 31 d’agost

87 €
87 €
87 €
87 €
87 €
87 €

113 €
113 €
113 €
113 €
113 €
113 €

128 €
128 €
128 €
128 €
128 €
128 €

Del 3 al 10 de setembre

104 €

135 €

153 €

Acollida de 8h a 9h del matí o custodia de 17 a 18 hores. (setmana) (1)
Activitats per les tardes de 16 a 17 hores del dia 4 al 22 de juny (tot el període)

Modalitat

15 €
40 €
3’5 €

Acollida o custodia dies puntuals
(Tots els serveis queden supeditats a un mínim de 10 participants per activitat)

Import

% Dte.

Total a pagar

Total :

Entrega a compte
Pendent de pagament






DESCOMPTES FINS EL 7 DE MAIG!!!
Cada participant que hagi fet activitats durant el curs a les nostres Associacions 3% de descompte.
Cada participant que vingui a més de 3 torns i faci la inscripció abans del 8 de maig, tindrà un 3% de descompte.
La família que inscrigui dos o més germans, a més de 3 torns abans del 8 de maig, tindran un 5% de descompte.
Període d’inscripcions: del 23 d’abril al 7 de maig de 17:15 a 20:00 hores o fins a completar grups, al despatx de l’AE Campus Arrels
(entrada pel patí de l’Escola Arrels) o telemàticament.
El pagament es pot fer en efectiu o amb un ingrés al compte de:
LA CAIXA ES96 2100 3201 31 2200420505 amb el nom de l’alumne.

Les famílies que sol·licitin la subvenció a l’Ajuntament faran el 1r pagament de les dues primeres setmanes i quan sigui atorgada la ajuda, liquidarem la
diferència. La resta de setmanes que faci es seguirà la mateixa norma de sempre i que queda explicada més amunt.
El dia d’inscripció cal abonar en efectiu o amb un ingrés el 50 % de les activitats triades. La resta es farà abans del 12 de juny.
S’haurà de dur la següent documentació:
1. Aquesta Fitxa d’inscripció degudament complimentada amb una fotografia.
2. Fotocòpia de la targeta sanitària. (si no ha fet cap campus amb nosaltres)
3. Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat. (si no ha fet cap campus amb nosaltres)
Qüestionari mèdic:
Pateix alguna malaltia crònica
Si □
No □
Quina _________________________________________
Té algun tipus de discapacitat física o psíquica

Si □

No □

Quina _________________________________________

Segueix algun tractament específic

Si □

No □

Quina _________________________________________

Té alguna al·lèrgia

Si □

No □

Quina _________________________________________

Segueix alguna dieta

Si □

No □

Quina _________________________________________

D’altres: _________________________________________________________________________________________________________________
Assegurança mèdica :
Seguretat Social
□
Altres
□
Cap Assegurança □
En cas d’urgència cal avisar a:
1 ______________________________________________________ Telèfons: ___________________________________________________
2 ______________________________________________________ Telèfons: ___________________________________________________
Autoritzacions
En/Na _______________________________________________________
Amb DNI ___________________________ autoritzo al meu fill/a :
_______________________________________________ a participar en les

Qüestionari activitats : Sap nedar

Be □

Regular □

Gens □

activitats i sortides del X Casal d’estiu o esportiu Arrels‘2018 Si □ No □
Autoritzo a l’AE CAMPUS ARRELS a fer fotos i/o enregistrar imatges del meu
fill/a durant el transcurs del campus esportiu amb la finalitat de documentar
i publicitar les activitats.

(omplir només si el nen/a marxa sol/a)
En/Na ____________________________________________________
amb DNI ______________________________
autoritzo al meu fill/a
____________________________________________________
a marxar sol/a un cop hagi finalitzat l’activitat organitzada per l’AE Campus
Arrels, entenent que la responsabilitat de dita entitat només s’estén a
l’horari de l’activitat.

Signatura (mare, pare o tutor)

Signatura (mare, pare o tutor)

* De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AE Campus Arrels l’informa que les seves dades personals obtingudes mitjançant la
complementació d’aquest document seran incorporades a un fitxer informatitzat que té com a finalitat la coordinació de les activitats i la prevenció de situacions que pugin
afectar a la salut dels participants. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la Llei dirigint-se a l’AE Campus Arrels carrer Cardenal
Tedeschini 76-80 08027 Barcelona o a traves de la seu correu electrònic aefs.arrels@gmail.com*
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BENVOLGUDA FAMÍLIA:
Us informem de la proposta d’activitats que l’AE CAMPUS ARRELS, juntament amb la direcció del
centre, us ofereix per a aquest estiu.
Les activitats estan obertes a alumnes d’infantil, primària i secundària i es realitzaran des del dia 25 de
juny al 27 de juliol i del 27 d’agost al 10 de setembre amb una estructura setmanal.
El lloc on es realitzaran les activitats correspon a les instal·lacions de l’Escola Arrels, pista 2 i d’altres
llocs, segons necessitats.
Estem homologats per l’Ajuntament de Barcelona.
Les places són limitades i està obert a alumnes d’altres escoles.
El Campus Esportiu AE CAMPUS ARRELS es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 30 places
ocupades.

TORNS CASAL D’ESTIU I CASAL ESPORTIU DE L’AE CAMPUS ARRELS 2018**
Torns

Dates

Horari i Preu
De 9 a 14 h.

Horari i Preu
Horari i Preu
De 9 a 15 h.amb dinar De 9 a 17 h. amb dinar

1r
Del 25 al 29 de juny
87 €
113 €
128 €
2n
Del 2 al 6 de juliol
87 €
113 €
128 €
3r
Del 9 al 13 de juliol
87 €
113 €
128 €
4rt
Del 16 al 20 de juliol
87 € ***
113 €***
128 €
5è
Del 23 al 27 de juliol
87 €
113 €
128 €
6è
Del 27 al 31 d’agost
87 €
113 €
128 €
7è
Del 3 al 10 de setembre
104 €
135 €
153 €
Activitats per les tardes de 16 a 17 hores del dia 4 al 22 de juny (tot el
40 €
període) (1)
Acollida de 8h a 9h del matí o custodia de 17 a 18 hores. (setmana) (1)
15 €
Acollida o custodia dies puntuals
3’5 €
(1) Mínim 10 jugadors/es per fer l’activitat.
DESCOMPTES FINS EL 7 DE MAIG!!!
Cada participant que hagi fet activitats durant el curs a les nostres Associacions 3% de
descompte.
Cada participant que vingui a més de 3 torns i faci la inscripció abans del 8 de maig, tindrà un 3%
de descompte.
La família que inscrigui dos o més germans, a més de 3 torns, abans del 8 de maig, tindran un 5%
de descompte.
***Aquesta setmana la sortida és fins les 17 hores ( els de les 14 h. han d’afegir 9 € i els de les 15 h. 5 €)

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran del dia 23 d’abril al 7 de maig o fins omplir grups.
 Presencial: de 17:15 a 20:30 hores al despatx de l’AE Campus Arrels (entrada pel pati de
l’Escola Arrels), abonant el 40 % dels torns triats en efectiu o fent un ingrés i adjuntant el
comprovant.
 Telemàticament: enviant escanejada la fitxa d’inscripció tota emplenada, la documentació
demanada i el comprovant de l’ ingrés dels torns triats en aquest compte de LA CAIXA:
 ES96 2100 3201 31 2200420505, indicant el nom de l’alumne.
 El 60 % restant, també en metàl·lic o ingrés, s’abonarà abans del 10 de juny.
 Si el participant anul·la la inscripció, se li retornarà el 95% de l’ import pagat, sempre que ho
notifiqui almenys 15 dies abans de l’ inici de l’activitat.
Les famílies que sol·licitin la subvenció a l’Ajuntament faran el 1r pagament de les dues primeres
setmanes i quan sigui atorgada la ajuda, liquidarem la diferència que resti. La resta de setmanes que
faci es seguirà la mateixa norma de sempre i que queda explicada més amunt.

Documentació que ens heu de fer arribar: fitxa d’inscripció amb la foto, la fotocòpia de la targeta
sanitària i la fotocòpia de la cartilla de vacunació o del certificat mèdic del noi/a, si no ha fet campus
anteriorment amb nosaltres.
No oblideu de posar la talla de la samarreta, també regalarem bossa, gorra i casquet de bany, si es
fa la inscripció abans del 8 de maig o fins exhaurir existències.
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ACTIVITATS DEL CASAL ESPORTIU nascuts del 2002 al 2011
Organització setmanal
•
•
•

DIA DE SORTIDA
DIA DE PISCINA
TRES DIES D’ACTIVITATS A L’ESCOLA
Tots els participants faran una activitat de cada bloc:
Bloc 1: Activitat específica esportiva (Futbol Sala, Patinatge o Multiesport,)
Bloc 2: Activitat complementària (Robòtica o Dansa)
Bloc 3: Dia temàtic*, activitat d’aigua o jocs alternatius.

* Dies temàtics:
- DE L’ARTISTA

DELS VEHICLES

- DEL TEATRE

FESTA DE L’ESCUMA

- FESTA DE LES OLIMPIADES

- DEL CIRC
- SCAPE ROOM

 Cada setmana farem una excursió de 9 a 14 hores en autocar i un matí anirem a la
piscina de Can Dragó (desplaçament caminant).
 La excursió de la 4ª setmana serà de tot el dia i cal portar l’esmorzar i el dinar.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES:
1

CASAL MULTIESPORTIU
Contingut:



2

Iniciació als esports: futbol sala, atletisme, bàsquet, vòlei, tennis, bàdminton,
beisbol, handbol, hoquei, tennis taula.
Treballarem normes bàsiques, moviments,...

CASAL ESPORTIU DE FUTBOL SALA
Contingut:
Dividirem el treball en 3 blocs:





Dues sessions d’entrenament cada dia en la que es treballaran diferents
aspectes del futbol sala tècnics i tàctics.
Una sessió teòrica i molt dinàmica sobre aspectes quotidians del futbol sala,
com la prevenció de lesions, el reglament i les normes del joc. Saber una miqueta
més sobre aquest esport a nivell professional i com reacciona el nostre cos davant
del dia a dia de l’entrenament.
Jocs i activitats engrescadores i competitives com 2x2, 3x3 o partits per posar en
pràctica allò que hem treballat.
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3

CASAL ESPORTIU DE PATINATGE ARTÍSTIC*

Per motius de disponibilitat d’espai les places queden limitades a 20 patinadores
repartides en dos grups.
Perfeccionament o iniciació de la tècnica de patinatge.
Contingut:


Dansa: activitat en que es treballa l’expressió corporal, la creativitat i la
posició, aplicada al patinatge artístic. També exercicis de contracció i
relaxació.



Preparació física aplicada al patinatge: es treballen exercicis per preparar
el cos a guanyar flexibilitat, equilibri, coordinació i força explosiva.



Tallers: preparació d’un taller setmanal, treball amb manualitats.



Jocs: temps d’esbarjo i jocs purament lúdics i d’aigua, jocs cooperatius per
millorar sociabilitat i activitats que ajudin a millorar l’autoestima, les emocions i
l’auto coneixement, jocs de taula, pel·lícules...



A més a més de les activitats esportives tindrem en compte la cooperació,
esforç, ajuda entre iguals, respecte i altres valors relacionats amb l’esport.

*(les sortides estaran supeditades al número d’inscrits de cada grup i la
disponibilitat dels centres on es realitzen).
**Les nostres activitats estan homologades per l’Ajuntament de Barcelona i
compleix totes les normatives actuals laborals i d’espais.
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FITXA INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU I CASAL ESPORTIU

Nº

AE CAMPUS ARRELS (ESTIU’2018)
Cognoms (ALUMNE):_______________________________________

Nom: ________________________Talla Samarreta: 3/4 – 5/6 – 7/ 8 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – S – M – L– XL
Adreça: ____________________________________________________ Codi Postal: ______________
Població: ________________________ Telèfon: _________________________ / __________________________________
Data Naixement: ______________________Nom dels pares: _____________________ / ____________________________
Adreça electrònica: _______________________________________ / ___________________________________________
Escola: _________________________________________________ Curs: ________________

Torns

1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è

ENCERCLAR OPCIÓ
Matí

T. Dia

9-14

9-15 (dinar)

9-17
(dinar)

Del 25 al 29 de juny
Del 2 al 6 de juliol
Del 9 al 13 de juliol
Del 16 al 20 de juliol
Del 23 al 27 de juliol
Del 27 al 31 d’agost

87 €
87 €
87 €
87 €
87 €
87 €

113 €
113 €
113 €
113 €
113 €
113 €

128 €
128 €
128 €
128 €
128 €
128 €

Del 3 al 10 de setembre

104 €

135 €

153 €

Acollida de 8h a 9h del matí o custodia de 17 a 18 hores. (setmana) (1)
Activitats per les tardes de 16 a 17 hores del dia 4 al 22 de juny (tot el període)

Modalitat

15 €
40 €
3’5 €

Acollida o custodia dies puntuals
(Tots els serveis queden supeditats a un mínim de 10 participants per activitat)

Import

% Dte.

Total a pagar

Total :

Entrega a compte
Pendent de pagament






DESCOMPTES FINS EL DIA 7 DE MAIG!!!
Cada participant que hagi fet activitats durant el curs a les nostres Associacions 3% de descompte.
Cada participant que vingui a més de 3 torns i faci la inscripció abans del 8 de maig, tindrà un 3% de descompte.
La família que inscrigui dos o més germans, a més de 3 torns abans del 8 de maig, tindran un 5% de descompte.
Període d’inscripcions: del 23 d’abril al 7 de maig de 17:15 a 20:00 hores o fins a completar grups, al despatx de l’AE Campus Arrels
(entrada pel patí de l’Escola Arrels) o telemàticament.
El pagament es pot fer en efectiu o amb un ingrés al compte de:
LA CAIXA ES96 2100 3201 31 2200420505 amb el nom de l’alumne.

Les famílies que sol·licitin la subvenció a l’Ajuntament faran el 1r pagament de les dues primeres setmanes i quan sigui atorgada la ajuda, liquidarem la
diferència. La resta de setmanes que faci es seguirà la mateixa norma de sempre i que queda explicada més amunt.
El dia d’inscripció cal abonar en efectiu o amb un ingrés el 50 % de les activitats triades. La resta es farà abans del 12 de juny.
S’haurà de dur la següent documentació:
1. Aquesta Fitxa d’inscripció degudament complimentada amb una fotografia.
2. Fotocòpia de la targeta sanitària. (si no ha fet cap campus amb nosaltres)
3. Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat. (si no ha fet cap campus amb nosaltres)
Qüestionari mèdic:
Pateix alguna malaltia crònica
Si □
No □
Quina _________________________________________
Té algun tipus de discapacitat física o psíquica

Si □

No □

Quina _________________________________________

Segueix algun tractament específic

Si □

No □

Quina _________________________________________

Té alguna al·lèrgia

Si □

No □

Quina _________________________________________

Segueix alguna dieta

Si □

No □

Quina _________________________________________

D’altres: _________________________________________________________________________________________________________________
Assegurança mèdica :
Seguretat Social
□
Altres
□
Cap Assegurança □
En cas d’urgència cal avisar a:
1 ______________________________________________________ Telèfons: ___________________________________________________
2 ______________________________________________________ Telèfons: ___________________________________________________
Autoritzacions
En/Na _______________________________________________________
Amb DNI ___________________________ autoritzo al meu fill/a :
_______________________________________________ a participar en les

Qüestionari activitats : Sap nedar

Be □

Regular □

Gens □

activitats i sortides del X Casal d’estiu o esportiu Arrels‘2018 Si □ No □
Autoritzo a l’AE CAMPUS ARRELS a fer fotos i/o enregistrar imatges del meu
fill/a durant el transcurs del campus esportiu amb la finalitat de documentar
i publicitar les activitats.

(omplir només si el nen/a marxa sol/a)
En/Na ____________________________________________________
amb DNI ______________________________
autoritzo al meu fill/a
____________________________________________________
a marxar sol/a un cop hagi finalitzat l’activitat organitzada per l’AE Campus
Arrels, entenent que la responsabilitat de dita entitat només s’estén a
l’horari de l’activitat.

Signatura (mare, pare o tutor)

Signatura (mare, pare o tutor)

* De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AE Campus Arrels l’informa que les seves dades personals obtingudes mitjançant la
complementació d’aquest document seran incorporades a un fitxer informatitzat que té com a finalitat la coordinació de les activitats i la prevenció de situacions que pugin
afectar a la salut dels participants. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la Llei dirigint-se a l’AE Campus Arrels carrer Cardenal
Tedeschini 76-80 08027 Barcelona o a traves de la seu correu electrònic aefs.arrels@gmail.com*

