
CAMPUS 

ESTIU 2021 

TECNIFICACIÓ 

C.D.MARIANAO POBLET  

 
DEL 28 DE JUNY 

 AL 30 DE JULIOL 

 

El Campus del C.D.Marianao Poblet compleix amb 

el Decret de la Generalitat de Catalunya 267/2016, de 

5 de juliol, que regula les activitats d'educació en el 

lleure i activitats esportives en les quals participen 

menors de 18 anys. 

L'organització seguirà escrupolosament tots els 

protocols de seguretat i higiene que les autoritats 

sanitàries i municipals han establert amb motiu de la 

Covid-19. 

CONTINGUTS DEL CAMPUS 

Sessió en el camp: 

Millora dels conceptes tècnics, control, passi, 

conducció, tir a porteria i regat. 

Millora dels conceptes tàctics com a ocupació 

racional de l'espai, moviments en atac i defensa, 

moviments en superioritat, inferioritat, 

transicions, etc ... 

       Treballar  dels valors educatius propis del                        

futbol i   l’esport. 

        Metodologia basada en el joc com a eina  per 

ensenyar el futbol. 

   

PERSONAL TÈCNIC  
Director Esportiu 

Victor Rodriguez 

Entrenador Nacional, i coordinador futbol 11 del club 

Cos tècnic futbol: 

Altres entrenadors del club amb titulació  

OBJECTIUS 

 

Fomentar la pràctica esportiva des del 

vessant més competitiva així com lúdica i 

formativa. 

Desenvolupar els hàbits esportius com el joc 

net, el joc en equip, l'autoestima, la superació 

dels possibles contratemps, etc. 

Fomentar el companyerisme i els valors 

 

INCLÒS EN ELS PREUS 
 

Entrenaments esportius. 

Activitat de piscina setmanal. 

Assistència mèdica. 

Assegurança de responsabilitat civil i 

d'accidents. 

1 setmana campus = 1 samarreta i bossa  

2 setmanes o més = 2 samarretes i bossa 

DATES I HORARIS 
            Dates: 

1ª SETMANA del 28 Juny al 2 de Juliol 

2ª SETMANA del 5 al 9 de Juliol 

3ª SETMANA del 12 al 16 de Juliol 

4ª SETMANA del 19 al 23 de Juliol 

*5ª SETMANA del 26 al 30 de Juliol 

 

*L'organització es reserva el dret de no 

realitzar  la cinquena setmana, aquesta està 

supeditada a un mínim de nens  

     Horaris: 

       Dilluns a divendres 09h a 13:30h 

       Lloc:Instal·lacions municipals del  

      C.D.Marianao Poblet 

      Edats: Nens/es del 2005 fins el 2016 



INSCRIPCIONS 

Informació e inscripció: 

Oficines C.D.Marianao Poblet 

C/Benviure s/n 

08830 Sant Boi de Llobregat 

Tlf. 93  630 78 43  

Whatsapp 616 661 960 

oficina@cdmarianaopoblet.com 

http://www.cdmarianaopoblet.es 

Codi QR 

 

 

Pagament: 

A les oficines en horari 18:00h a 20:30h 

Transferència bancaria 

IBERCAJA: ES63 2085-8110-74-0330209345 

En fer l'ingrés o transferència haurà d'indicar el 

nom i cognom del nen/a. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS 

Sortida setmanal a la piscina municipal. 

Excursions (opcional) 2, 3, 4 setmana, no inclòs 

en el preu de l'campus 

SEGUEIX-NOS A       

PREUS CAMPUS D’ESTIU 2021 

De les 09:00h a 14:00h 

1 SETMANA...............................................75€ 

2 SETMANES...........................................140€ 

3 SETMANES...........................................195€ 

4 SETMANES............................................240€ 

*5 SETMANES..........................................275€ 

Dies solts ............................................18€ x dia 

Acollida......................08:00h a 09:00h 2€ x dia 

Descompte 5% germans 

*L'organització es reserva el dret de no realitzar la 

cinquena setmana, aquesta està supeditada a un 

mínim de nens/es. 

Hi ha la possibilitat de dinar i així allargar la jornada 

de campus fins a les 16h, aquest servei es realitzarà 

sempre que hi hagi cada setmana un nombre 

d'inscripcions suficients per poder-lo oferir, en cas 

contrari no es donarà aquest servei. 

 

Dinar + 14:00h a 16:00h ......................50€ x setmana 

El preu del menjar i les dues hores diàries s'afegeix al 

preu de campus. 

Dinar 

1 setmana  28 Juny al 2 de Juliol                  

2 setmana 5 al 9 de Juliol                              

3 setmana 12 al 16 de Juliol                          

4 setmana 19 al 23 Juliol                                 

5 setmana 26 al 30 Juliol                  

DADES  

NEN/A 

Nom........................................................................... 

Cognoms.................................................................... 

Data de naixement 

..................................................................................  

Domicili..................................................................... 

Població.....................................C.P.......................... 

Nom 

pare/tutor/a..............................Mòbil......................... 

Nom 

mare/turor/a..............................Mobìl....................... 

Correu 

electrònic................................................................... 

Altres telèfons 

d’interès................................................. 

Documentació a presentar: 

Full d’inscripció , fotocòpia targeta sanitària, 

fotocòpia DNI o llibre de família-NOU: Declaració 

responsable signada pels pares o tutors legals en el 

qual l’infant  reuneix els requisits de salut per poder 

participar en l’activitat. 

Marqueu les setmanes  

1 setmana  28 Juny al 2 de Juliol                  

2 setmana 5 al 9 de Juliol                            

3 setmana 12 al 16 de Juliol                          

4 setmana 19 al 23 Juliol                               

5 setmana 26 al 30 Juliol 

Signatura  

 


