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1. Presentació
CE Eduvólei Ametlla i Club Bàsquet L'Ametlla us volem oferir un servei a les famílies a

través del nostre Campus Poliesportiu 2019, el qual serà un escenari ideal on els

vostres fills i filles combinaran diversió i aprenentatge.

El campus estarà estructurat en diversos grups de treball formats per les edats que

vénen marcades pels cicles escolars. 

Campus Miniesportiu

En cas del cicle infantil (P3, P4 i P5) tindrà una programació d'activitats esportives

adequades a les capacitats físiques limitades per la seva curta edat. Dos dies a la

setmana, gaudiran de la piscina de Ca l'Arenys. Després d'esmorzar, es traslladaran al

Casal  de  la  Gent  Gran  on  faran  activitats  diverses  (musicals,  en  anglès,  tallers

d'artesania, de reciclatge, manualitats, jocs de taula educatius).

Campus Poliesportiu 

En  edat  de  primària  (1r-6è) gaudiran  d'una  programació  basada  en  esports

d'equip, gimkanes esportives i activitats a la piscina de Ca l'Arenys, on aniran dos

matins.  A  més,  proposem  una  plantilla  de  monitors  amb  especialitats  esportives

diverses per tractar cada esport amb cura i professionalitat.

Campus Júnior 

Els joves de secundària (1r-4t d'ESO) gaudiran d'una programació d'activitats més

orientada a la natura: sortides amb bici,  sortides a l’skatepark, geocaching, rutes,

gimkanes pel poble, escalada al rocòdrom, activitats on puguin gaudir de l'entorn de

L'Ametlla, proposant-los un estil de vida sa, actiu i de respecte cap al medi ambient. 

Dinar (Migdia)

Els usuaris que optin pel servei de menjador es desplaçaran a dinar al CASAL DE LA

GENT GRAN DE CAN MUNTANYOLA. A l'hora de dinar, els monitors supervisaran les
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conductes dels infants i fomentaran la cura i neteja del material que s'utilitzi. El servei

de menjador inclou dues opcions: es pot portar la carmanyola o sol·licitar el servei de

càtering.

Piscina Ca l'Arenys (Tarda)

A les  15h de la  tarda,  ens desplaçarem a Ca l'Arenys.   A  les  piscines,  gaudirem

d'activitats a la sorra de la pista de voleibol, activitats de ludoteca i banys.
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2. CAMPUS MINIESPORTIU (P3-P4-P5)
CAMPUS MINIESPORTIU – CICLE INFANTIL (P3/P4/P5)

Andrea Navarro Barrera, mestra infantil amb experiència i especialista 

en lleure educatiu, serà l'encarregada d'acompanyar els infants de p3, p4 i p5

en la seva primera experiència al Casal Miniesportiu. 

Objectius esportius o de desenvolupament

 Millorar el desenvolupament psicomotriu

 Conèixer diversos esports i materials

 Participar i gaudir dels jocs i tallers

 Divertir-se

Objectius educatius

 Aprendre a col·laborar

 Conèixer les normes del Campus i respectar-les

 Tractar amb cura el material

 Aplicar  hàbits  d'higiene  bàsics  (hidratació,  protecció  solar,  mans

netes, etc.)

 Relacionar-se amb la resta d'infants 

Activitats

 Jocs poliesportius

 Jocs populars

 Jocs simbòlics i de construcció

 Circuits d'habilitats - Païdomotricitat

 Gimkanes esportives 

 Activitats a la piscina

 Jocs en anglès a càrrec de VOLA ENGLISH

 Tallers musicals, de creació de jocs, d'artesania
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Menjador (migdia)

 Dinar

 Hàbits d'higiene (abans i després de dinar)

 Descans (migdiada en cas dels infants de P3 que ho necessitin)

 Ludoteca

Piscina Ca l'Arenys (tarda)

 Jocs esportius a la sorra

 Ludoteca

 Activitats a la piscina

HORARIS I INSTAL·LACIONS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

08-09h SERVEI ACOLLIDA MATINAL (PAVELLO)

09-10h PAVELLO
activitat
esportiva

PAVELLO
activitat
esportiva

PAVELLO
activitat
esportiva

PAVELLO
activitat
esportiva

PAVELLO
activitat
esportiva

10-10,30h

10,30-11h ESMORZAR (PAVELLO)

11-12h CASAL D'AVIS
activitat lleure

CASAL D'AVIS
activitat lleure

CA L'ARENYS
piscina

CASAL D'AVIS
activitat lleure

CA L'ARENYS
piscina12-12,30h 

13-15h DINAR (CASAL D'AVIS)

15-17h PISCINA (CA L'ARENYS)

Es respectaran els horaris de dinar i migdiada que els infants tenen durant tot el curs

escolar.  Per  tant,  els  infants  que facin  l'horari  del  migdia,  dinaran puntuals  i,  els

dimecres i divendres, marxaran de Ca l'Arenys a les 12.30h per tal que mantinguin els

seus horaris. 

PUNTS DE RECOLLIDA: 

13h: Dilluns, dimarts i dijous al Casal de la Gent Gran. Dimecres i divendres, a 

la piscina de Ca l'Arenys.

15h: Al Casal de la Gent Gran

17h: A la Piscina de Ca l'Arenys.
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3. CAMPUS POLIESPORTIU (PRIMÀRIA)
CAMPUS POLIESPORTIU – CICLE PRIMÀRIA (1R-6È)

 Objectius esportius o de desenvolupament

◦ Millorar el desenvolupament psicomotriu

◦ Proposar jocs d'interacció 

◦ Conèixer diversos esports i aprendre'n la seva normativa bàsica 

◦ Divertir-se

 Objectius educatius

◦ Col·laborar dins de les dinàmiques d'equip

◦ Entendre el concepte “esforç” i intentar aplicar-lo

◦ Conèixer les normes del Campus i respectar-les

◦ Tractar amb cura el material

◦ Aplicar hàbits d'higiene bàsics (hidratació, protecció solar, mans netes, etc)

◦ Relacionar-se amb la resta d'infants 

 Activitats 

 Jocs esportius

 Jocs populars

 Jocs de cooperació

 Esports d'equip:

◦ Voleibol (diverses superfícies: pista, gespa i platja)

◦ Bàsquet

◦ Futbol o futbol-sala

◦ Beisbol

◦ Kinball (esport de cooperació, d'origen canadenc)

 Esports individuals:

◦ Bàdminton

◦ Atletisme
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◦ Tennis

◦ Tennis taula

 Gimkanes esportives 

 Gimkanes amb bicicletes, patins i patinets

 Activitats a la piscina

Menjador (migdia)

 Dinar

 Hàbits d'higiene (abans i després de dinar)

 Ludoteca

Campus Piscina (tarda)

 Jocs esportius a la sorra

 Vòlei platja

 Ludoteca

 Activitats a la piscina

Dilluns, dimarts i dijous

Horari DILLUNS DIMARTS DIJOUS

8-9h SAM (Servei Acollida Matinal)

9-9,10h Benvinguda

9,10-9,50h Presentacions i

escalfament

Escalfament i

jocs esportius 

Escalfament i

jocs de cooperació

9,50-10,30h Esport d'equip 1 Esport d'equip 4 Esport d'equip 7

10,30-11h ESMORZAR

11-12h Esport d'equip 2 Esport d'equip 5 Gimkana esportiva

12-13h Esport d'equip 3 Esport d'equip 6

 Dilluns, dimarts i dijous, el punt de recollida a les 13h serà al Pavelló Municipal.
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 Els esports d'equip són: bàsquet, voleibol (pista o gespa), futbol o futbol-sala,

kinball, tennis, bàdminton, tennis taula, beisbol. Segons cada grup-cicle (1r-2n,

3r-4t  o  5è-6è)  variaran  d'horari  però  seran  inclosos  setmanalment  o

quinzenalment.

Dimecres i divendres, dies de piscina! 

Horari DIMECRES DIVENDRES

8-9h SAM (Servei Acollida Matinal)

9-9,10h Benvinguda

9,10-9,50h Escalfament  i jocs populars Escalfament i jocs populars

9,50-10,30h Esport individual 1 Esport individual 2

10,30-11,15h Desplaçament a Ca l'Arenys i esmorzar

11,15-13h Activitats a la piscina i a la pista de sorra

 Dimecres i divendres, el punt de recollida a les 13h serà a les Piscines de Ca

l'Arenys.

Horaris Migdia Dinar

HORARI

13h-13,15h Desplaçament al Casal de la Gent Gran 

13,15h-14h DINAR

14-15h Migdiada o lleure supervisat Jocs de taula o lleure supervisat

 Cada dia, el punt de recollida a les 15h serà al Casal de la Gent Gran (al costat

de la Biblioteca Municipal)

Horaris Tarda Campus Tarda - Piscina

HORARI

5,15-15,30h Desplaçament a Ca l'Arenys

15,30h-16,15h Activitats a la sorra o ludoteca Activitats a la piscina

16,15-17h Activitats a la piscina Activitats a la sorra o ludoteca

 Cada dia, el punt de recollida a les 17h serà a les Piscines de Ca l'Arenys.
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Coordinació es reserva el dret de modificar els horaris i afegir noves activitats que

puguin ser d'interès per als infants.

En cas de pluja

 En cas de pluja, s'ajornaran les activitats a la piscina de Ca l'Arenys. En cas que

plogui,  les  activitats  es  desenvoluparan  al  Pavelló  (matí)  i  Casal  dels  avis

(tarda).
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4. CAMPUS JUNIOR (ESO)
Horaris i lloc de desenvolupament

El Campus Junior es portarà a terme de les 9 a les 13h. De dilluns a

divendres el punt de trobada serà el poliesportiu. El dimecres i divendres

l'activitat  finalitzarà  a  Ca  l'Arenys.  Dilluns,  dimarts  i  dijous,  l'activitat

finalitzarà al poliesportiu, tot i que, durant la jornada, ens mourem pel

municipi.

Objectius esportius o de desenvolupament

 Despertar  interès  en  l'activitat  esportiva  gràcies  a  activitats

interessants.

 Conèixer diversos esports i aprendre'n la seva normativa bàsica 

 Gaudir de l'entorn natural de L'Ametlla amb activitats a la natura.

 Divertir-se

Objectius educatius

 Conèixer les normes del Campus i respectar-les

 Tractar amb cura el material

 Aplicar  hàbits  d'higiene  bàsics  (hidratació,  protecció  solar,  mans

netes, etc)

 Relacionar-se amb la resta joves

                   Activitats:

 Rutes BBT (en bicicleta) 

 Geocaching

 Escalada – Rocòdrom

 Skate Park 

 3x3 bàsquet

 4x4 voleibol i vòlei platja

 Futbol sala

 Bàdminton
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 Tennis taula (ping-pong)

 Room Escape 

 Piscina Ca l'Arenys

 Moltes sortides (platja, tibidabo, nit al poliesportiu, bosc vertical i illa

fantasia)

Coordinació es reserva el dret de modificar els horaris i afegir noves activitats que

puguin ser d'interès per als infants.

En cas de pluja

 En cas de pluja, s'ajornaran les activitats a la piscina de Ca l'Arenys. En

cas  que  plogui,  les  activitats  es  desenvoluparan  al  Pavelló  (matí)  i

Casal dels avis (tarda).
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5. EXCURSIONS - SORTIDES 
Les sortides s'han de contractar i pagar al mateix formulari d'inscripció, ja

que la coordinació requereix tenir el nombre exacte d'infants que hi participaran per

poder organitzar bé la ràtio de monitors i/o les places d'autocar.

Les sortides no s'inclouen al preu setmanal i, per tant, en cas de no assistir-

hi, els usuaris podran optar per gaudir del servei del campus amb normalitat.

Malgrat això, el preu de la sortida es veu bonificat depenent de les hores i serveis que

l'usuari ha contractat durant la setmana. Es pot veure el quadre de bonificacions a la

pàgina posterior.

1) ILLA FANTASIA. Parc aquàtic. 

Primària i secundària

Data: dijous 4 de juliol 2019

2) PARC D'AVENTURA – BOSC VERTICAL.

Infantil, primària i secundària (activitats adaptades a cada edat)

Data: dilluns 8 de juliol 2019

3) SORTIDA A LA PLATJA 

Secundària

Data: dimarts 16 de juliol 2019 

4) NIT AL POLIESPORTIU. 

Primària i secundària

Sopar  popular,  activitats  nocturnes  en  un  entorn  segur  i  proper,  pernoctació  i

esmorzar a càrrec de l'organització del casal. 

Data: dijous 18 de juliol 2019.
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5) TIBIDABO. Parc d'atraccions.

Primària i secundària

Data: dijous 25 de juliol 2018

PREUS DE LES SORTIDES

ILLA FANTASIA, AVENTURA PARC – BOSC VERTICAL I TIBIDABO

Horari/Servei contractat durant 
la setmana de la sortida

Bonificacio Preu sortida 

Dia complet amb càtering 27,00 € 18,00 €

Fins a les 15h amb càtering 25,00 € 20,00 €

Dia complet amb carmanyola 23,00 € 22,00 €

Fins a les 15€ amb carmanyola 21,00 € 24,00 €

Fins a les 13h 19,00 € 26,00 €

No inscrits a la setmana 0,00 € 45,00 €

SORTIDA A LA PLATJA

Horari/Servei contractat durant 
la setmana de la sortida

Bonificacio Preu sortida 

Dia complet amb càtering 23,00 € 7,00 €

Fins a les 15h amb càtering 21,00 € 9,00 €

Dia complet amb carmanyola 19,00 € 11,00 €

Fins a les 15€ amb carmanyola 17,00 € 13,00 €

Fins a les 13h 15,00 € 15,00 €

No inscrits a la setmana 0,00 € 30,00 €

NIT AL POLIESPORTIU

Preu final: 15€ (activitat de 20h a 8h, fora d'horari de casal)
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6. Equip de treball 

Els nostres monitors

El nostre campus compta amb un equip de treball configurat per atendre amb cura els

infants i joves, fer-los gaudir i promoure que es relacionin adequadament entre ells.

Els  monitors  estan  implicats  en  el  bon funcionament  del  Campus,  per  tant,

busquem persones:

 COHERENTS. Actuen d'acord amb el que diuen i pensen.

 CRÍTIQUES. Es qüestionen allò que fan i analitzen, valoren i decideixen.

 ORGANITZADES. Disposen i coordinen un conjunt de persones, de material o

de mitjans per tal d'obtenir una finalitat.

 DIALOGANTS. Saben escoltar l'opinió dels altres i exposar la pròpia.

 COMPROMESES. Accepten la filosofia d'Eduvólei i treballen per assolir-la.

Els monitors tenen capacitats d'interacció entre ells i amb els infants, per tant,

tenen un tarannà:

 ACOLLIDOR. Fan costat als alumnes i els ofereixen acompanyament i benestar

personal.

 PACIENT.  Saben  esperar  amb  confiança,  mantenint  sempre  expectatives

positives.

 EMPÀTIC. Capaços d'entendre l'altre i de posar-se en el seu lloc.

 DINAMITZADOR.  Proporcionen els  elements  que afavoreixen el  treball  i  la

comunicació.

 RESPECTUÓS. Són considerats amb totes les persones i amb l'entorn.
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La tasca del monitor estarà avalada per dos ingredients fonamentals:

 IL·LUSIÓ.  Les  ganes  i  la  motivació  per  fer  del  Campus  Poliesportiu,  una

experiència divertida per als infants i per als mateixos monitors.

 EXPERIÈNCIA.  Cadascun dels monitors del Campus han exercit de monitors

i/o entrenadors esportius de base i tenen formació reglada.

Direcció

El Campus Poliesportiu compta amb un equip de direcció de confiança.

 Dolors Ferrer, Directora Tècnica. Graduada en Ciències de l'Activitat Física i

l'Esport  i  Màster  de Formació del  Professorat de Secundària en l'especialitat

d'Educació Física.  Disposa del  títol  de 1r  nivell  de la  Federació  Catalana de

Bàsquet i el títol de monitora de lleure. Actualment, es la coordinadora del Club

Bàsquet  l'Ametlla  i  te  mes de 10 anys d'experiència com a entrenadora de

bàsquet en diversos clubs i edats.

 Maria Garí, Coordinadora. Coordinadora del Campus Poliesportiu des de fa 10

anys i monitora de lleure i  entrenadora amb mes de 17 anys d'experiència.

Actualment es presidenta del  CE Eduvolei  Ametlla,  de la qual va ser-ne co-

fundadora fa 10 anys. Combina la seva passió pel lleure esportiu amb la seva

escola d'anglès, VOLA ENGLISH, un projecte d'aprenentatge oral de la llengua

anglesa a traves de musica, jocs i manualitats.

L'equip de direcció està disponible a les famílies per:

 Atendre qualsevol necessitat de l'infant

 Resoldre qualsevol  dubte logístic  de la  família  quant a canvis  o ampliacions

d'horaris

 Resoldre dubtes de pagament de l'activitat 

 Vetllar per atendre les famílies en qualsevol necessitat no especificada als punts

anteriors.
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Les tasques de coordinació, dins el Campus Poliesportiu, són:

 Atendre les necessitats de les famílies

 Proposar una programació i un equip de treball adequats a cada grup

 Proposar solucions a situacions amb potencial conflictiu

 Vetllar per al bon tarannà dels monitors

 Exercir de cap d'expedició en tots els desplaçaments entre instal·lacions

17



7, Què dur a la motxilla?

5.1. A la motxilla! 

A la motxilla dels infants, recomanem que hi duguin sempre:

1. Alimentació i hidratació

 Esmorzar
 Ampolla d'aigua
 Carmanyola amb dinar

(si s'ha escollit aquesta opció)

2. Protecció!

 Gorra 
 Crema protecció solar
 NO DUR: medecines personals 

       (custodiades per coordinació)

3. Roba de bany

 Banyador
 Xancletes
 Tovallola

4. Roba de recanvi

 Samarreta
 Pantalons curts
 Roba interior

Es  pot  dur  telefon  mòbil  sempre  i  quan  estigui  apagat ja  que  no  es

necessitarà per a cap activitat i volem promoure l'experiència esportiva i la

convivència. 

Cal tenir en compte:

1. Alimentació i hidratació

 Esmorzar. Recomanem que els infants hagin sortit de casa amb un esmorzar

complet  (cereals,  làctic  i  fruita).  Malgrat  això,  és  molt  aconsellable  que

duguin  esmorzar  per  a  mig  matí,  donat  que  l'activitat  del  Campus

Poliesportiu és física i els infants necessitaran energia.
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 Ampolla d'aigua.  La hidratació en petites quantitats i de forma continuada

és imprescindible per mantenir una pràctica esportiva saludable. Per tant,

demanem  que  els  infants  es  duguin  una  ampolla  d'aigua  i  evitar-nos,

d'aquesta  manera,  les  expedicions  col·lectives  a  la  font  (són  menys

sostenibles: gastem més aigua i temps de l'activitat).

 Carmanyola  amb dinar (si  s'ha escollit  aquesta opció). Al  menjador del

Bertí, els monitors ajudaran els infants a escalfar-se el menjar al microones

(en cas que sigui necessari) i se'ls facilitarà plat, got i coberts.

2. Protecció!

 Gorra. Hi haurà activitats a l'aire lliure (camp de futbol, pista exterior del

pavelló, desplaçaments entre instal·lacions, etc.) Per tant, recomanem l'ús

de gorra per protegir el cap del sol.

 Crema protecció solar. Per  la  contínua exposició  al  sol,  recomanem que

diàriament els nens surtin de casa amb la crema protectora ja posada. Per si

de cas que es mullen, recomanem deixar-ne un embàs dins de la motxilla

perquè els nens es puguin renovar la protecció.

 Medecines personals.  En cas de malaltia, demanem als pares que facilitin

les medecines i material mèdic a l'equip de coordinació, que ho guardarà a

amb cura per evitar-ne un ús inadequat o perillós.  

3. Roba de bany 

El  Campus  de  tarda  sempre  es  durà  a  terme a  Ca  l'Arenys.  Per  tant,  és  

imprescindible deixar un joc de roba de bany (banyador, xancletes i tovallola) a 

la bossa, diàriament.
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Per als infants que no es quedin a la tarda, també és recomanable deixar un joc

de roba de bany diàriament a la motxilla. Tot i que només anem a la piscina 

dimecres i divendres, les activitats al camp de futbol poden acompanyar-se de 

jocs amb aigua, per paliar la calor. D'aquesta manera, ens assegurarem de no 

mullar la roba d'esport.

4. Roba de recanvi

Les activitats al camp de futbol poden acompanyar-se de jocs amb aigua, per 

paliar la calor. Per aquest motiu, suggerim portar sempre un joc de roba de  

bany o una muda, per evitar que els nois hagin d'anar amb la roba molla.

Equipació 

El Campus Poliesportiu requereix que els infants vinguin vestits amb roba esportiva i

còmoda:

 Samarreta de cotó o de teixit tècnic

 Pantalons curts 

 Vambes i mitjons. 

El calçat  adequat per  a  la  pràctica  esportiva  són  les  vambes  amb

mitjons. Preguem que els nens no vinguin al Campus Poliesportiu amb

xancletes o sandàlies, donat que aquest fet pot limitar la seva activitat.
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8. Serveis i preus
Horari Servei Preu/Setmana

8-9h Servei Acollida Matinal 12,00 €

9-13h Campus Poliesportiu 60,00 €

13-15h Dinar carmanyola 20,00 €

13-15h Dinar amb càtering 40,00 €

15-17h Campus Tarda-Piscina 21,00 €
                     Els socis del CE Eduvólei o del Club de Bàsquet tindran el servei d'acollida matinal gratuït. 

Sistema de pagament únic

El pagament del servei s'ha de fer efectiu a través d'un ingrés al compte bancari

assenyalat  al  full  d'inscripció.  En entregar  la  inscripció,  cal  adjuntar  el

comprovant del pagament. 

En cas de voler  ampliar  el  servei  més setmanes de les que s'ha contractat

inicialment,  caldrà  avisar  l'equip  de direcció  i  fer  el  pagament corresponent

abans d'iniciar la setmana afegida.

Descomptes (no acumulables, només se'n pot aplicar un)

 Descompte “Tot el dia de 9-17h - Carmanyola”

Horari Preu/setmana Descompte Preu final

9-17h 100,00 € 10 € 90,00 €

 Descompte “Tot el dia de 9-17h – Menú càtering”

Horari Preu/setmana Descompte Preu final

9-17h 120,00 € 10 € 110,00 €

 Descompte 2n germà: 20%

 Descompte a partir del 3r: 30%
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Observacions dels descomptes per als germans.

Els descomptes per germans s'aplicaran directament a l'import final (sense incloure

sortides/excursions). El criteri per definir quin serà el primer germà serà el que tingui

l'import mes elevat i així successivament. 

Per a germans que es trobin repartits en diversos casals municipals (GEPA, CVA i

CFA), cada germà podrà rebre un descompte de 10%.

 Descompte del 10%,  si ve 5 setmanes o més.

Aquest descompte també és aplicable a les setmanes de setembre sempre i  quan

s'hagin contractat al mateix moment que s'han contractat les de juny i juliol. Aquest

descompte només és aplicable si les setmanes de juny i juliol es contracten de cop. 

Servei de menjador-càtering puntual

En cas de necessitar, puntualment, el servei de menjador amb càtering, cal avisar

amb 24 hores d'antelació. En cas de necessitar servei de menjador amb carmanyola,

nomes cal avisar a primera hora del mati. 

Carmanyola: 5€

Càtering: 10€

Ampliació de serveis o de la seva durada

En cas de necessitar l'ampliació dels serveis contractats, caldrà posar-se en contacte

amb coordinació el més aviat possible, per facilitar la planificació de monitors.
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9. Contacte

Equip de direcció 

 Dolors Ferrer: 662.529.242

 Maria Garí: 647.913.386

 estiualpoliesportiu@gmail.com

Altres

 www.eduvolei.cat

 www.cbametlla.com

Notificacions durant el casal: GRUP DE WHATSAPP

Durant el casal, utilitzarem un grup de whatsapp amb tots els telèfons que tinguem de

mares i pares. Aquest grup serà única i exclusivament per enviar notificacions

i informacions de rellevància per part de l'equip directiu a mode de tauler

d'informació. 

- Per informar a les famílies de temes logístics

- Per passar media (fotos i vídeos de les activitats)

- EN CAP CAS EL GRUP S'UTILITZARÀ PER TEMES PERSONALS (per temes 

  personals, podeu contactar-nos per privat)

Gràcies per la vostra confiança!
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