Immersió en anglès

Diàriament, durant una hora, tots els grups realitzaran una total immersió en anglès. Així
doncs, durant aquesta estona es portaran les mateixes activitats explicades anteriorment,
però en anglès. L’objectiu principal és que els infants aprenguin l’idioma gaudint del joc
al mateix temps.

Esplai i Campus esportiu 2018

ESTIU
I ESPORT
Del 25 de juny al 31 de juliol.
Esplai de 3 a 11 anys / Campus esportiu de 12 a 15 anys

INSCRIPCIONS

SOCIS I NO SOCIS: A partir del dijous 19 d’abril a la secretaria del Club
o bé a la pàgina web del Club www.ctlasalut.com hi trobareu el full
d’inscripció i ens el podeu fer arribar per e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com,
o bé per Fax 93 284 88 83.

FORMA DE PAGAMENT

SOCIS: el mes de juliol es cobrarà l’import de l’esplai junt amb la
quota mensual.
NO SOCIS: Mitjançant transferència bancària a BBVA:
IBAN ES23 0182 0231 210204017475 que haureu d’adjuntar amb
la inscripció i ho podeu enviar per fax 93 284 88 83 o email:
ctlasalut@ctlasalut.com
Per evitar confusions, si us plau, poseu a la transferència el nom
i els dos cognoms del nen o nena inscrits.

Mare de Déu de la Salut, 75 • 08024 Barcelona
Tel. 93 213 24 00 • Fax 93 284 88 83
ctlasalut@ctlasalut.com • www.ctlasalut.com

JORNADA PORTES OBERTES

Divendres 11 de maig a les 18 hores
*CONFIRMAR ASSISTÈNCIA

REUNIÓ INFORMATIVA

Divendres, 8 de juny a les 18 hores

INSCRIPCIONS

A partir del dijous 19 d’abril de 2018

ORGANITZA

SAM SPORTS EVENTS
info@samsportsevents.com
www.samsportsevents.com

JUNY/JULIOL

3 A 11
ANYS

DATES: 25 de juny al 31 de juliol
EDATS: De 3 a 11 anys
HORARIS: De 9h a 18h (de 8h a 9h servei d’acollida inclòs)
DINAR I BERENAR: Opcional (dinar inclòs els dies de sortida)

Esplai infantil

JUNY/JULIOL

12 A 15
ANYS

DATES: 25 de juny al 31 de juliol
EDATS: De 12 a 15 anys
HORARIS: De 9h a 15h (de 8h a 9h servei d’acollida inclòs)
DINAR: Opcional (dinar inclòs els dies de sortida)

Campus juvenil
esportiu

* Possibilitat d’ampliar fins a les 18h

SETMANES
TOT L’ESPLAI - CAMPUS: Del 25/06 al 31/07 (27 dies)
SETMANES: Del 25/06 al 29/06. Del 02/07 al 06/07. Del 9/07 al 13/07. Del 16/07 al 20/07. Del 23/07 al 27/07. Dies 30 i 31/07

PREUS: ESPLAI i CAMPUS
SOCIS

Tot l’esplai
30 i 31/7
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

dinar
+berenar

836€
81€
202€
379€
556€
696€
789€

sense
dinar

602€
62€
156€
291€
426€
530€
581€

NO SOCIS

dinar
+berenar

1.017€
97€
243€
462€
680€
851€
963€

sense
dinar

753€
77€
192€
363€
534€
664€
729€

* Campus: ampliació fins a les 18h. Soci: 25€/ setmana. No Soci: 30€/ setmana
Condicions econòmiques especials, per a les famílies que apuntin a 2 o més fills a les activitats d’esplai / campus / stage
2 FILLS = 5% de descompte, 3 o MÉS FILLS = 10% de descompte

ACTIVITATS 2018
NATACIÓ: Cada dia tots els nens i nenes de l’esplai aniran

a la piscina dos cops. Combinarem la part lúdica, en la que els
nens gaudiran de l’activitat aquàtica alhora que aprenen, amb
la part tècnica en la que tots els nens de manera molt dinàmica
i divertida aprendran a desenvolupar-se en el medi aquàtic
amb naturalitat i autonomia.

TENNIS-PÀDEL: Nosaltres som un club de tennis i per tant
aquest és el nostre pilar dins de l’esplai i el campus. Cada dia jugarem a tennis i pàdel de manera divertida i a partir d’activitats
que permetran gaudir del nostre esport estrella alhora que ens
familiaritzem amb determinades tècniques i millorem el nostre
nivell a la pista.
HIP HOP: El Hip-hop és una activitat en la qual es barre-

gen l’activitat física, la dansa, la creativitat i la diversió i que va
totalment dirigida per a nens i nenes d’entre 3 fins a 12 anys.
És un espai del dia que permetrà que tots plegats gaudim
d’una manera físcia, artística i per damunt de tot creativa i on
per suposat hi ha cabuda per a tothom. Activitat de HIP-HOP,
per la qual comptem amb Carles Pruna, ballarí professional i
amb molta experiència en el món de l’educació.

SING AND SONG: Aquesta activitat es durà a terme
tots els migdies just després de dinar.
Els nens i nenes de l’esplai duran a terme la representació de
cançons i balls que hagin preparat durant tota la setmana
ACAMPADA NOCTURNA: Tots els nens de l’esplai i

campus, que vulguin, a partir de 7 anys, es podran quedar a
dormir una nit al club. Berenarem, soparem, farem esport, ens
banyarem a la piscina a la llum de la lluna, tindrem cinema a
la fresca i moltes més sorpreses.

SORTIDES
Farem una sortida setmanal.
Anirem a veure els dofins i a banyar-nos al Marineland, al Water World,
a Isla Fantasía, al Tibidabo, al Centre
d’Aprenentatge de la Natura de Navàs,
al Parc de la Bassa de Sabadell...
Sortides específiques grup campus
A banda de les sortides setmanals
(explicades en el punt anterior), el
grup Campus portarà a terme altres
activitats fora del club (un dia a la
setmana), tals com patinatge en grup,
gimcanes esportives a diferents parcs
de Barcelona, vela, esports alternatius
i jocs cooperatius a la platja o pàdel
surf, entre altres.

