
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARI D'ACTIVITATS - Previsió de les activitats 

Al dossier del campus hi haurà els calendaris d'activitats de cada grup 

24 

FESTIU 

25 

PISCINA A 
VALLPARADÍS  

(P5, ACTIVITATS 
A VALLPARADÍS) 

26 

JOCS AL 
PARC SANT 
JORDI 

 

27 

ILLA FANTASIA (a 
partir de 1r) 

(P5, MNACTEC) 

28 

PING-PONG/PÀDEL 

GUERRA D'AIGUA  

1 

FESTIU 

2 

PISCINA A 
VALLPARADÍS 

(P5,ACTIVITAT  I 
NATACIÓ A LA 
NOVA) 

3 

HANDBOL 

4 

FUTBOL 

NIT DE L'ESPORT  

5 

INFLABLES i 
TOBOGANS 
D'AIGUA 

8 

HOCKEY 

9 

PISCINA A 
VALLPARADÍS 

(P5,ACTIVITAT  I 
NATACIÓ A LA 
NOVA) 

10 

FUTBOL 

 

11 

ACTIVITATS 
D'AVENTURA + 
PISCINA 
VALLPARADÍS 

(P5, EXCURSIÓ A LA 
GRANJA) 

12 

PING-PONG/PÀDEL 

WATERPOLO 

GUERRA D'AIGUA  

15 

VOLEIBOL I 
BADMINTON 

16 

PISCINA A 
VALLPARADÍS 

(P5, ACTIVITAT I 
NATACIÓ A LA 
NOVA) 

17 

HANDBOL 

18 

FUTBOL 

 

19 

XOCOLATADA  

I 

FESTA DE 
L'ESCUMA 

 

6è CAMPUS ESPORTIU – 19è CAMPUS LA NOVA 

CAMPUS D'ESPORT  

Del 25 de juny al 19 de juliol – Alumnes des de P5 fins a 2n d’ESO 

Us esperem al curset! 

Benvolguts pares i alumnes,  
Tornem a OFERIR EL CAMPUS ESPORTIU. S’ofereix per a nens des de P5 fins a 2n d’ESO. 
 Funcionament:    9 a 10:30h: Jocs esportius 

       10:30 a 11h: Esmorzar 
       11 a 13h: Esports: Futbol, bàsquet, 
pàdel, handbol, waterpolo, natació, voleibol,  ping-pong, 
tennis, bàdminton... 

 
 



                 ESCOLA PETIT ESTEL – LA NOVA 
    Puig Novell, 18  i  33 
   08221 - TERRASSA 
     www.petitestellanova.cat 

 
CAMPUS ESPORTIU – LA NOVA         6è CAMPUS D'ESPORT  – 19è CAMPUS LA NOVA 
 
Us presentem de nou, amb la màxima il·lusió, la proposta per a aquest Campus Esportiu. Practicarem els diferents esports (pàdel, 
futbol, bàsquet, waterpolo, bàdminton...) que tant agraden als nens i nenes. Us hi esperem. 
 
Horari: Del 25 de juny fins al 19 de juliol. El dia 1 de juliol és dilluns de Festa Major.  

• Matí de 9 a 13h: Campus Esportiu 
• Opcional:  - Tarda de 15 h a 17 h : Deures, jocs, pel·lícules... 

   - Permanències de ¾ de 8 a ¾ de 9 del matí i de 5 a 6 de la tarda.  
- Mitja pensió de 13 a 15 h. 

 
*Preinscripció: Fins al 10 de maig        *Inscripció i pagament: Del 28 de maig al 7 de juny a la Secretaria de l’Escola 
 
MOLT IMPORTANT FER ELS TRÀMITS DINS DELS TERMINIS ESTABLERTS.  El campus d'esport es farà, sempre i 
quan hi hagi un nombre de nens suficients. 
 
Monitors: Lilo Russo, Clara Escorihuela, Roger Guil i Pol Llovera. 

    
    

Important:  
• Tria l’opció que més et convingui. Sempre setmanes complertes. 
• Apunteu-vos al campus retornant el full de la preinscripció abans del 10 de maig. (Part inferior del 3r  full)  
• En el moment de fer la inscripció s’abonarà la totalitat del curset que cadascú  haurà escollit. (Part superior del 3r  full) 
• Els dies esporàdics de menjador i hores de permanències de 8 a 9 h i de 5 a 6 h s’hauran d’abonar el mateix dia. 
• Els preus inclouen totes les despeses del Campus. 
• Si hi ha nens que no van a l'excursió d'Illa, no podran venir a l'Escola perquè no hi haurà monitors per vigilar. 

 
Preus per setmanes: (IMPORTANT = Qui s'apunti a TOT el campus, hi ha un 5% de dte.) 
 

 Preus de matí Preus de tot el dia 
1a. del 25 al 28 de juny (4 dies) + Excursió Illa 
Fantasia (a partir de 1r) 

62,00 € + 26,00€ = 88,00 € 
P5: 62,00 € 

80,00 € + 26,00 € = 106,00 € 
P5: 80,00 € 

2a. del 2 al 5 de juny (4 dies) Inclòs nit de l’esport i la 
Festa amb els inflables i tobogans d'aigua 

62,00 € 80,00 € 

3a. del 8 al 12 de juliol, (5 dies) + Granja (P5). Inclòs 
Activitats d’aventura a Vallparadís (a partir de 1r) 

71,00 € 
P5: 71,00€ + 22,00€ = 

93,00€ 

89,00 € 
P5: 89,00 € + 22,00 € = 

111,00 € 
4a. del 15 al 19 de juliol (5 dies) Inclosa Festa de 
l’Escuma 

71,00 € 89,00 € 

Total, Campus Esportiu. 
 
 
5% de descompte (Tot el campus) 

292,00 € 
P5: 288,00 € 

 
278,00 € 

P5: 274,00 € 

364,00 € 
P5: 360,00 € 

 
346,00 € 

P5: 342,00€ 
 

 D’1 a 5 dies  (preu dia ) 6 o més dies (preu dia) 
Mitja Pensió 9,70 € 8,55 € 
 D’1 a 6 hores (preu hora) 7 o més hores 
Permanències 6,80 € 46,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Full d’inscripció. Cal entregar-lo a la Secretaria de l’Escola del 28 de maig  al 7 de juny           Campus Esportiu 
 

 
Si cal, marqueu amb una X els dies escollits: 
 

Dies  25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 TOTALS 
Mitja Pensió 
(Dinar) 

  no 
sí  

        no        

Perm. matí 
(De ¾ 8 a 9 h) 

                   

Perm. tarda 
(De 5 a 6 h) 

                   

 
Poseu els preus a les caselles de les opcions escollides: 
 
 Campus 

matí 
Tardes de 

3 a 5 h 
Permanències 

De 3/4 de 8 a 9 h         5 a 6 h 
Mitja Pensió 

1a. setmana        
2a. setmana        
3a. setmana        
4a. setmana        
Tot el campus      
Totals      
IMPORT TOTAL  
 
Autorització:  

Jo,  pare, mare o tutor ________________________________________________, amb el DNI nº ______________________, 

autoritzo el meu fill _____________________________________________________, del curs _____________, 

a participar a les sortides que organitzi l’Escola al llarg del Campus 2019 dins de l’àmbit de Terrassa com també l’assistència a la 

Piscina de Vallparadís . També autoritzo les primeres atencions del monitor per guarir els nens. També autoritzo que les dades 

(nom, cognoms  i fotografia del meu fill) apareguin a qualsevol material i publicació que l’Escola realitzi. 
Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Petit Estel-La Nova amb la finalitat de gestionar la seva petició. El titular de les dades o, 

si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant 

fotocòpia del seu DNI, al Carrer Puig Novell, 18-33, C.P. 08221 de Terrassa. 

Data i signatura 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Full de Preinscripció - Cal retornar-lo abans del 10 de maig a Secretaria.                        Campus Esportiu 
 
Alumne/a:____________________________________________Curs:_________________________ 
 
 Esplai  

tot el dia 
Esplai 
matí 

Tardes de 
3 a 5 h 

Permanències 
 8 a 9 h     5 a 6 h                 

Mitja pensió 

1a setmana         
2a setmana         
3a setmana         
4a setmana         
Tot l'Esplai       
 
Data i signatura 
  

Nom i Cognoms:  
Curs (1r, 2n...):  
Correu electrònic:   
Telèfon de contacte:  



                                     ESCOLA PETIT ESTEL – LA NOVA    
               Puig Novell, 18  i  33 
               08221 - TERRASSA                  
               www.petitestellanova.cat 

 

AUTORITZACIÓ PER ANAR A LA GRANJA     JULIOL 19 

El dijous dia 11 de juliol, els nens de P1 grans, P2, P3, P4 i P5, anirem tot el dia d’excursió a la 
granja " Can Pidelaserra”. Visitarem la granja, realitzarem un taller i pujarem en carro. 

El preu de l’excursió és de 22 € 

 

Sortirem de l’Escola a les  9:30 h i tornarem a les 16:45 h al Passeig. 

 

Cal venir esmorzats de casa . 

Tothom ha de dur un recanvi de roba dins de la motxilla. 

Tothom ha de portar el dinar i la beguda. 

Tothom ha de venir amb la samarreta de l'Esplai, els pantalonets i mitjonets 

de l'equipament de l'Escola. 

Cal retornar l’autorització abans del dia 7 de juny a Secretaria. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Jo, pare, mare o tutor __________________________________ amb el número de DNI 

_________________, autoritzo el meu fill / a 

_____________________________________ , a participar a la sortida que l’Escola 

organitza el dia 11 de juliol de 2019 a la Granja  Escola Can Pidelaserra. 

També autoritzo les primeres atencions del monitor per guarir els nens. 

 

Signatura 

 
 

 

 



ESCOLA PETIT ESTEL – LA NOVA    
                    Puig Novell, 18  i  33 
                    08221 - TERRASSA                  
                    www.petitestellanova.cat 

 
 
AUTORITZACIÓ PER ANAR A LA ILLA FANTASIA                            JULIOL 19 

Benvolguts pares, com ja sabeu, el dia 27 de juny hem organitzat la sortida a Illa Fantasia 
amb tots els nens i nenes del Campus. Els alumnes hauran de ser, molt puntuals, a les 9.00 h al 
Passeig. Els pares heu de venir a buscar els nens i nenes a 3/4 de 5 de la tarda al Passeig. 

Hi ha temps fins al dia 7 de juny a la tarda per fer el pagament i donar l’autorització a 
Secretaria. 

El preu d’aquesta activitat és de 26€. 

Cal portar la samarreta del Campus, el banyador posat de casa, tovallola, xancletes, crema 
protectora i roba de recanvi. Així com també l’esmorzar i el dinar. 

 

AUTORITZACIÓ PER ANAR a fer ACTIVITATS D’AVENTURA               JULIOL 19 

Benvolguts pares, com ja sabeu, el dia 11 de juliol hem organitzat una sortida per anar a 
Vallparadís a fer Activitats d’Aventura i a la piscina de Vallparadís, amb tots els nens i nenes 
del Campus. 

Cal portar l'autorització abans del dia 7 de juny. El preu d’aquesta activitat està inclosa en el 
preu del Campus. Els nens han de portar esmorzar per mig matí, banyador, xancletes, 
tovallola, dinar i beguda, la samarreta del Campus, una gorra pel sol i crema protectora. 
 

__________________________________________________________________ 
Jo, pare, mare, tutor,___________________________________________, amb el 
número del DNI ________________________, autoritzo el meu fill/a 
_____________________________________________________  a participar en les 
Activitats d’Aventura que organitza l’Escola el dia 11 de juliol de 2019 a Vallparadís.  

També autoritzo les primeres atencions del monitor per guarir els nens. 

Signatura 
 

_________________________________________________________ 

Jo, pare,mare,tutor,_____________________________________________amb el 
número del DNI ________________________, autoritzo el meu fill/a 
_____________________________________________________  a participar en la 
sortida que organitza l’Escola el dia 27 de juny de 2019 a Illa Fantasia.  

També autoritzo les primeres atencions del monitor per guarir els nens. 

Signatura 
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