
 
  

 

CAMPUS D’ESTIU NOU SARDENYA 2017 
 
 

HORARI DIARI: 
 

 08:45 h. a 09:15 h. - ACOLLIDA (la porta es tancarà a les 09:15 h.) 
 09:20 h. - 1r. BLOC FUTBOL 
 10:30 h. - ESMORZAR (entrepà i suc a cada nen/a) 
 11:00 h. - 2n. BLOC FUTBOL (amb descansos per hidratar-se) 

 12:30 h. - PISCINA o JOCS D’AIGUA AL CAMP (2 dies per setmana a la piscina)  
 13:40 h. - RECOLLIDA NENS/ES QUE MARXEN A CASA 
 13:40 h. - DINAR 
 14:15 h.- JOCS TAULA, CAMPIONATS PLAY STATION, TALLER ANGLÈS, TALLER 

COACHING, TALLER CONCENTRACIÓ (sota de les grades de l’estadi, vestidors i/o 
sala d’actes) 

 15:15 h. - 3r. BLOC FUTBOL – LLIGA DE FUTBOL PER EQUIPS 
 16:15 h. - DUTXA I CANVI DE ROBA (tots els nens/es s’hauran de dutxar - 

divendres serà l’únic dia que no es dutxaran a l’estadi) 

 16:30 h. - BERENAR (fruita i un suc) 
 16:40 a 17:00 h. - RECOLLIDA DE NENS/ES 

 
 
SORTIDES: 
 
Els dimecres es farà una sortida en autocar, excepte les setmanes (1-6-7) de juny i agost. 
L’horari d’aquestes sortides serà de 09:20 h. a 13:30 h. Es tornarà a dinar a l’estadi i els 
que marxen a casa podran ser recollits amb normalitat. 
 
 
DIVENDRES TARDA: 
 
Els divendres a la tarda es jugaran les finals de les lligues de la setmana (només per a tots 
aquells nens/es que tinguin horari fins les 17:00 h.) i es farà l’entrega de premis.  
Els familiars podran entrar a l’estadi a partir de les 15:15 h. 
 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR: 
 

 EQUIPACIÓ CAMPUS (samarreta i pantaló) – obligatori 
 BOTES o BAMBES ESPORTIVES 
 BANYADOR – CASQUET DE BANY - XANCLETES – TOVALLOLA 
 EQUIPACIÓ PER A DESPRÉS DE LA DUTXA 

 GORRA – PROTECTOR SOLAR 
 

REUNIÓ INFORMATIVA: 
DIMECRES 7 DE JUNY A LES 18 HORES AL CENTRE CIVIC LA SEDETA (c/ Sicília ,321) 
      


