
 

 

 
IMPORTANT! Degut a les obres, l’entrada a l’Escola serà pel C/St. 
Quirze, 39-41. 
 

CAMPUS ESPORTIU ‘19 
Benvolguts pares, mares, nens i nenes,  
 
En aquest dossier trobareu les dates de les activitats i sortides que realitzarem 
al llarg del Campus, així com els materials que haureu de portar i les normes que 
haurem de seguir per tal d’aconseguir una bona organització. 
 
Agraïm la confiança a les famílies repetidores i donem la benvinguda a les noves 
d’aquest any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONITORS DEL CAMPUS 
 
- LiloRusso (Professor de natació en italià) 
- Pol Llovera(Mestre d’educació física) 
- Roger Guil (Mestre d’educació física) 
- Clara Escorihuela (Mestra d'educació física) 

 
 

6è CAMPUS ESPORTIU – 19è CAMPUS NOVA 

                              CAMPUS D'ESPORT 

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



 
CALENDARI 
 
Comencem l’esplai el dia 25 de juny i l’acabem el 19 de juliol. El dia 1 de juliol no 
hi ha esplai ja que és dilluns de Festa Major.  
 
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, hockey, bàdminton... (Es realitzaran 
exercicis de tecnificació i en acabar una petita competició) 
 
El campus es dividirà en 3 grups: 
 

- Petits (P5 i 1r) 
- Mitjans (2n i3r) 
- Grans (4t a 2n ESO) 

 
*Hi haurà tres grups, però poden variar les edats d’aquests segons les 
inscripcions. 
 

- Samarreta per a tots els nens i nenes que han fet la preinscripció. 
Intentarem demanar una samarreta per a aquells que us heu apuntat més 
tard. Tanmateix, no sabem si ens les podran servir. 

 
 
- Festassa de meitat de campus. Equiparem l'Escola Nova amb una pista 
per saltar i dos tobogans inflables amb aigua per  refrescar-nos. 

 
 
- Nit d'esport. Jornades esportives al vespre. Sopar per als nens.   
 
 
- Festassa de final de Curs. - Festa de l'Escuma! 
 

 
 
 



Activitats dels nens de P5 
 

 
 
 
 
 
NOVETAT DIA SORPRESA: 

El dia sorpresa els nens i nenes podran venir disfressats com vulguin. 
Es prepararan unes activitats especials. 
  

24 

FESTIU 

25 

ACTIVITATS A 
VALLPARADÍS 

26 

JOCS AL PARC 
SANT JORDI 

 

27 

MNATEC 

28 

WATERPOLO / 
PÀDEL 

GUERRA D'AIGUA 

1 

FESTIU 

2 

ACTIVITAT  I 
NATACIÓ A LA 
NOVA 

3 

DIA 

SORPRESA 

 

4 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I  

FUTBOL 

NIT DE 
L'ESPORT 

5 

INFLABLES i 
TOBOGANS 
D'AIGUA 

8 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I  

HOCKEY 

9 

ACTIVITAT  I 
NATACIÓ A LA 
NOVA) 

10 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

FUTBOL 

11 

EXCURSIÓ A 
LA GRANJA 

12 

WATERPOLO / 
PÀDEL 

GUERRA D'AIGUA 

15 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

 BÀSQUET 

16 

ACTIVITAT  I 
NATACIÓ A LA 
NOVA) 

17 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

 HANDBOL 

18 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

 FUTBOL 

19 

XOCOLATADA I 

FESTA DE 
L'ESCUMA 



Activitats dels nens de 1ra 3r de Primària 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

24 

FESTIU 

25 

PISCINA 
VALLPARADÍS  

26 

JOCS AL PARC 
SANT JORDI 

27 

ILLA 
FANTASIA 

28 

WATERPOLO / 
PÀDEL 

GUERRA D'AIGUA 

1 

FESTIU 

2 

PISCINA 
VALLPARADÍS 

 

3 

HANDBOL 

DIA SORPRESA 
(1r) 

4 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I  

FUTBOL 

NIT DE 
L'ESPORT 

5 

INFLABLES i 
TOBOGANS 
D'AIGUA 

8 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I  

HOCKEY 

9 

PISCINA 
VALLPARADÍS 

 

10 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

FUTBOL 

11 

ACTIVITATS 
D'AVENTURA 
VALLPARADÍS 

+ 

PISCINA 
VALLPARADÍS 

12 

WATERPOLO / 
PÀDEL 

GUERRA D'AIGUA 

15 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

 BÀSQUET 

16 

PISCINA 
VALLPARADÍS 

17 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

 HANDBOL 

18 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  

I 

 FUTBOL 

19 

XOCOLATADA I 

FESTA DE 
L'ESCUMA 



 
Activitats del grup de Grans (4t de primària a 2n d'ESO) 
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AVISOS IMPORTANTS. Cal  llegir la normativa que hi ha a continuació. 
 
Preguem puntualitat tant a l’entrada com a la sortida per a una bona 
organització de les activitats. 
 
* IMPORTANT! Funcionament de la primera setmana del campus (del 25 al 28 de juny) 

L'escola La Nova romandrà tancada els dies 25, 26 i 27 de juny, ja que començaran les 
obres a l'entrada principal. A continuació, us expliquem el funcionament d’aquesta 
setmana: 

- El 25 de juny els nens i nenes de 1r de primària fins a 2n d'ESO, anirem a la piscina 
de Vallparadís. Quedarem a la Plaça del Comte Guifré a les 9h. Hauran de portar: 

- Tovallola i xancletes. 

- Banyador posat de casa. 

- Crema protectora aplicada abans de sortir de casa.  

- La samarreta del campus posada de casa. 

 

- El 26 de juny, sortida al Parc Sant Jordi, allà realitzarem diferents activitats i jocs 
esportius. Quedarem a la Plaça del Comte Guifré a les 9h. Hauran de portar: 

- Esmorzar i beguda. 

- Les tardes del 25 i 26 de juny, els alumnes que es queden a dinar, dinaran a l'escola Petit 
Estel (c/Puig Novell, 18). I de 14 a 15 hores, un cop hagin dinat, anirem al Parc Vallparadís a 
fer una estona de lleure i jocs dirigits. A les 15h. tornarem a l'escola Petit Estel i farem 
activitats. Els alumnes s'hauran de passar a buscar a l'escola Petit Estel (c/Puig Novell, 18).  

 

- Excursió illa fantasia 27 de juny: quedarem a les 9h al passeig. 

 

- La resta de la setmana (28 de juny) es desenvoluparà amb normalitat. 

 

I recordeu que, a partir del dia 28, l’entrada a l’Escola es farà pel C/St Quirze, 39-41. 
 
 



*Els dies de piscina a Vallparadís (a partir de 1r) 
 
Dies: 25 de juny2, 9i 16 de juliol. *Els dies poden variar segons la disponibilitat  
       que ofereixi la piscina* 

Cada 8 nens aniran acompanyats d’un mestre responsable.  

Cal portar: 

- Tovallola i xancletes. 

- Banyador posat de casa. 

- Crema protectora aplicada abans de sortir de casa.  

- La samarreta del campus posada de casa. 

MOLT IMPORTANT: TOTS ELS NENS DE 1r I 2nDE PRIMÀRIA HAN DE 

PORTAR OBLIGATÒRIAMENT MANEGUETS.  

Demanem als pares que:  

- Els nens i nenes vinguin esmorzats de casa. No tindrem temps d’esmorzar a l’Escola i 
després anirem directament a la piscina. 

- Vingueu a recollir els nens i nenes a l’Escola, no a la piscina ni pel camí. Si algun nen 
marxa sol de la piscina cap a casa, caldrà que prèviament hagi portat l’autorització 
signada. Si no, els nens no podran marxar. 

- Comuniqueu si algun nen no sap nedar i/o pateix alguna malaltia o afecció que pugui 
afectar el desenvolupament d’aquesta activitat.  

- Marqueu tota la roba amb el nom.  

- Recordeu que els nens han de tenir cura de les seves coses i respectar les dels 
altres. No es poden portar jocs electrònics, pistoles d’aigua, pilotes, menjar o 
begudes.  

  



*A les sortides a Vallparadís i a les excursions 

- Els nens han de portar la SAMARRETA DE L'ESPLAI, el pantalonet i els mitjonets de 
l'Escola. 

- Els nens que no participen a les sortides no podran venir a l'Escola. Tots els monitors 
seran fora a la sortida, no hi haurà monitors. 

*Excursió a Illa Fantasia (Parc aquàtic) 

És una sortida de tot el dia, que es realitza el 27 de juny.  

Quedarem a les 9 al passeig i caldrà venir a recollir els nens a 3/4 de 5, altra vegada, al 
Passeig. Us n'adjuntem la circular. 

Cal portar:  La samarreta del Campus, els pantalonets i mitjons de l'Escola. 

  Esmorzar, dinar i beguda. 

  Banyador, xancletes, tovallola i crema protectora. 

Cal que vinguin amb el banyador i la crema protectora posats de casa. Poden portar 
roba de recanvi per a la tornada. 

*Nit de l’esport 

El dijous dia 4 de juliol organitzarem la Nit de l’Esport. Farem torneigs de pares i fills i 
una mica de sopar. Els nens tindran el sopar gratuït i els pares i familiars hauran de pagar 4 € 
per cap. Us adjuntem l'autorització a l'últim full. 

Aquest any la nit de l’esport es proposa de manera diferent! ENS RENOVEM! 

S’oferiran diferents esports per participar durant la nit: 

     FUTBOL        BÀSQUET       PÀDEL 

- Els participants es podran inscriure NOMÉS EN UN DELS ESPORTS. 
- Hi haurà límit d’inscripcions. 
- En cas que en un esport no hi hagués suficient nombre d’inscripcions s’anul·laria l’oferta, 

per aquest motiu, serà important respectar les dates d’inscripció. 
- Hi haurà premis pels guanyadors dels diferents esports. 
- Es farà un sopar de germanor amb tots els participants. US HI ESPEREM!! 

 

 

 



* Festassa de meitat de campus: Castells inflables i tobogans d’aigua 

El dia 5 de juliol celebrarem la festa de meitat de campus. Equiparem el pati amb Castells i 
inflables i tobogans d’aigua. 

Els nens han de portar el banyador i la crema protectora posats de casa. També cal portar 
una motxilla amb una tovallola, xancletes lligades, i la roba interior per l’hora de vestir-se. 
Tot marcat amb el nom. 

 

 

 

 

* Excursió a la Granja/Activitats d’aventura a Vallparadís 

- El dia 11 de juliol tindrà lloc l’excursió a la Granja (P5) i les Activitats d’Aventura i 
Piscina a Vallparadís. Us adjuntem les autoritzacions al final del dossier. 

Cal portar:   

Granja:  

- La samarreta del Campus, els pantalonets i mitjons de l'Escola. 

- Crema protectora aplicada abans de sortir de casa.  

- Esmorzar, dinar i beguda. 

Activitats d’Aventura i Piscina a Vallparadís:  

- Tovallola i xancletes. 

- Banyador posat de casa. 

- Crema protectora aplicada abans de sortir de casa.  

- La samarreta del campus posada de casa. 

- Esmorzar, dinar i beguda. 

 



* Festa de comiat: Xocolatada, Festa de l’Escuma 

- El dia 19 de juliol celebrarem una gran festa de comiat del Campus.  

- Prendrem per esmorzar xocolata amb melindros (No heu de portar esmorzar) 

- La gran sorpresa del Campus: Aquest final de curs ho volem celebrar gaudint de LA 
FESTA DE L'ESCUMA! 

- Els nens han de portar el banyador i la crema protectora posats de casa. També cal 
portar una motxilla amb una tovallola, xancletes lligades, i la roba interior per l’hora de 
vestir-se. Tot marcat amb el nom. 

 

 

 

 

 

 

 

NOVETAT TARDA 

A la tarda es faran diferents activitats. 

PREVISIÓ CALENDARI ACTIVITATS: 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Deures d’estiu 

i/o 

Jocs a la classe 

Deures d’estiu 

i/o 

Jocs a la classe 

Deures d’estiu 

i/o 

Jocs a la classe 

Deures d’estiu 

i/o 

Jocs a la classe 

Deures d’estiu 

i/o 

Jocs a la classe 

Tarda sobre 
rodes 

Jocs al pavelló Jocs al pavelló Tallers Cinema 

 

NOVETAT - tarda sobre rodes:Els nens i nenes que es queden fins les 17h. 
podran portar patinets, patins de línia, monopatins, bicicletes... Serà una tarda 
especial on els alumnes podran gaudir de diferents medis de transport! 

 

 



COSES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE 

 
- Els nens de P5 que fan campus d'esport i es queden a la tarda, s'han de venir a buscar 
al Petit Estel, 18. 

- Els nens a partir de 1r de Primària, que fan campus d'esport i es queden a la tarda, 
s'han de venir a buscar a La Nova (excepte els 25 i 26 de juny).  

- Dia 11 = Els nens de P5 van al la Granja i els nens de Primària i ESO d’excursió. S'han 
de venir a buscar al Passeig a les 16:45 h. Hi ha l'autorització al final del dossier. 

- Els nens de P5no van a la Piscina de Vallparadís. Es queden a La Nova i faran natació, 
activitats esportives i jocs populars. 

- Els nens que no participen a les sortides no podran venir a l'Escola. Tots els monitors 
seran fora a la sortida, no hi haurà monitors. 

 

* Avís pels nens de l'Esplai que no són de l'Escola 

A les sortides, els nens han de portar la samarreta de l'Esplai i un pantalonet blau marí.  

 

 

MOLT BONES VACANCES! 

 

Atentament, els mestres del Campus d'esport! 

 

 

 

  



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 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 14 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’AVENTURAJULIOL 19 

Benvolguts pares, com ja sabeu, el dia 11 de juliol hem organitzat Activitats d’Aventura a 
Vallaparadís. 

Els alumnes hauran de ser a les 9.00 h a l’Escola Nova. Cal portar l'autorització abans del dia 
14 de juny. El preu d’aquesta activitat està inclosa en el preu del Campus. Els nens han de 
portar esmorzar per mig matí, dinar i beguda. Cal portar la Samarreta del Campus, una gorra 
pel sol i crema protectora. 

 
AUTORITZACIÓ PER ANAR A LA GRANJA.   NENS DE P5   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, farem un taller i pujarem en carro.   

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'Escola. 
 El preu de l’excursió és de 22 €. 
 Cal retornar l’autorització abans del dia 14 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 Can Pidelaserra. 

 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 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 

 

 
 



AUTORITZACIÓ I RESERVA SOPAR   -    NIT D'ESPORT          JULIOL 19 

 
Benvolguts pares, com ja sabeu, el dia 4 de juliol hem organitzat LA NIT D'ESPORT del 
Campus. Pares i germans, tiets i avis, us convidem a venir a l'Escola el dia 4 a 2/4 de 8 del 
vespre. Hem organitzat una competició de futbol, bàsquet o pàdel i un sopar.  

- 20:00 = Torneig de l’esport escollit  
- 21:30 = Sopar 
- 22:00 = La gran final 

Els nens tenen el sopar inclòs en el preu del Campus. Els pares hauran d'abonar 4 € a 
Secretaria. Hi ha temps fins el dia 14 de juny per fer la reserva del sopar. No serà 
possible fer ús dels vestidors per dutxar-se. 
 

___________________________________________________________________ 
 
Jo, pare, mare o tutor,  ___________________________________________________, 
amb el número del DNI ________________________, autoritzo el meu 
fill/a___________________________________, a participar de la Nit d'Esport que  
organitza l’Escola el dia 4 de juliol de 2019.  
 

NOM DE LA FAMÍLIA =  
RESERVA PER AL 
SOPAR 

SÍ / NO 4€ Jugarà? 
SÍ/NO 

Si juga, com es diu? 

Alumne campus  -   
Alumne campus  -   
Germà     
Germà     
Pare     
Mare     
Altres     
TOTAL     
    
Signatura 
 

___________________________________________________________________ 
Comprovant per a la família. Cal portar aquest full a l'hora de demanar el sopar del dia 4. 
Moltes gràcies. 

 
RESERVA PER AL SOPAR QUANTS TIQUETS PREU 
Número de Tiquets sopar   
 
Signatura i segell Escola 

 



PODEU APUNTAR-VOS A NOMÉS 1 DELS ESPORTS QUE S’OFEREIXEN: 

*Lliurar aquest full juntament amb l'autorització a recepció* 

PÀDEL 

- Màxim d’inscripcions de 14 parelles (quan hi hagi 14 parelles apuntades ja no 
s’acceptaran més inscripcions d’aquest esport) 

- Per participar-hi, la parella ha d’estar formada per un alumne i un familiar, o dos 
alumnes. 

 NOM I COGNOM 
1 alumne + 1 Familiar   

alumne 1 + alumne 2   
 

FUTBOL 

 NOM I COGNOM 
Alumne campus  

Alumne campus  

Alumne campus  

Germà  

Germana  

Pare  

Mare  

Tutor  

Altres familiars  
 

BÀSQUET 

 NOM I COGNOM 
Alumne campus  

Alumne campus  

Alumne campus  

Germà  

Germana  

Pare  

Mare  

Tutor  

Altres familiars  

 


