2011
SPORTS EDUCA MARESME
•AQUESTA GUIA RECULL INFORMACIÓ ESSENCIAL DEL CAMPUS SPORTS EDUCA MARESME 2011
• LA WEB LI FACILITARÀ LA RESOLUCIÓ DE DUBTES I ELS CANVIS D ÚLTIMA HORA
• LA ORGANITZACIÓ ES RESERVA LA POSSIBILITAT D´INTRODUIR CANVIS O MODIFICAR LA
INFORMACIÓ RECOLLIDA EN AQUESTA GUIA

OBJECTIUS

ARRIBAT L´ESTIU, PARES I MARES SEGUEIXEN ELS HORARIS PROFESSIONALS
SABENT QUE ELS SEUS FILLS GAUDEIXEN DE MOLT TEMPS LLIURE. ÉS EL MOMENT
EN QUE ELS CAMPUS, ESPLAIS, TALLERS, ETC… APAREIXEN EN FORMA D´OFERTA
PER SEGUIR EDUCANT, DES DE LA VESSANT LÚDICA A NENS I NENES DE TOTES LES
EDATS.
EL CV PREMIA DE DALT I EL CFS PREMIÀ DE DALT, ENTITATS DEDICADES A LA
FORMACIÓ ESPORTIVA A PREMIÀ DE DALT AMB UNA GRAN EXPERIÈNCIA I
TRADICIÓ EN LA REALITZACIÓ DE CAMPUS I JUNTAMENT AMB BEACH SPORTS
CATALUNYA, EMPRESA ORGANITZADORA D´ESDEVENIMENTS DE PLATJA I ESPAI
EDUCA, DEDICADA AL REFORÇ ESCOLAR UNEIXEN ELS SEUS CONEIXEMENTS PER
OFERIR UN PROJECTE AMB GARANTIES I DIFERENT DE LA RESTA.
CAMPUS SPORTS EDUCA MARESME 2011 TE UN LEMA QUE EL DEFINEIX MOLT BÉ:
“JOCS D´EQUIPS, JOCS D´AMICS”. AQUESTA FRASE RESUMEIX ELS OBJECTIUS
QUE VOLEM APRENGUIN/TRANSMETRE ALS JOVES D´AVUI EN DIA. COMPARTIR EL
JOC A NIVELL PSÍQUIC I MORAL, POTENCIANT VALORS DE LA CONVIVÈNCIA I DE
RESPECTE, DONANT SENTIT A LA ÈTICA I A LES RELACIONS PERSONALS, AL DIÀLEG
I A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, I TOT AIXÒ MITJANÇANT L´ESPORT.

beachsportscatalunya.com
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SETMANES I EDATS
DIRIGIT A

RATIO D’ACTUACIÓ

PERIODE D´EXECUCIÓ

NENS I NENES DE 5 A 15 ANYS

PLACES LIMITADES

1ª SETMANA CAMPUS SPORTS EDUCA MARESME
27 de juny al 1 de juliol ’11
de 8.30h a 14h
2ª SETMANA CAMPUS SPORTS EDUCA MARESME
4 al 8 de juliol ’11
de 8.30h a 14h
3ª SETMANA CAMPUS SPORTS EDUCA MARESME
11 al 15 de juliol ’11
de 8.30h a 14h
4ª SETMANA CAMPUS SPORTS EDUCA MARESME
18 al 22 de juliol ’11
de 8.30h a 14h
5ª SETMANA CAMPUS SPORTS EDUCA MARESME
25 al 29 de juliol ’11
de 8.30h a 14h

2011
SPORT EDUCA MARESME

SITUACIÓ
El pavelló de Premià de Dalt es caracteritza per estar ubicat en un context
immillorable, rodejat de vegetació, espais oberts i un ampli pàrking, amb unes
de les instal.lacions esportives més completes del Maresme. La suma de tots
aquests elements fa d´aquest complex, un espai singular i diferent de la resta,
podent oferir activitats lúdic - esportives potencialment descatades.
Tenint en compte tots els aspectes positius de les nostres instal.lacions i les
possibilitats que ofereix la mateixa a l´hora de projectar el Campus Sports
Educa Maresme 2011, hem pensat en desenvolupar un ventall d´activitats
basades en la qualitat i el saber fer.
El complex ofereix un lloc privilegiat per a la pràctica esportiva de l´esport en
general, gràcies a la seva ubicació geogràfica en plena muntanya i a pocs
minuts de la platja.
Les zones que conformen les instal.lacions esportives del poliesportiu
adequades al desenvolupament del campus son les següents:

Pista exterior

ESPORTS DE PLATJA
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INSTAL.LACIONS
POLIESPORTIU

PISTES DE PLATJA

PISTA EXTERIOR
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ZONES VERDES

Els espais són únics per la seva ubicació en un entorn de muntanya
i pels materials i superfícies amb els quals estan realitzats: espais
interiors, espais d´ombra, espai amb sorra de qualitat.
Aquests requisits són una garantía que motiven a treballar amb la
màxima comoditat possible en benefici dels monitors del campus i
sobretot del participants.
D´aquesta manera, el nostre poble, Premià de Dalt, ens ofereix un
entorn natural envejable i un complex esportiu de màxima qualitat
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ESPAI EDUCA

Espai Educa és un centre educatiu integral destinat a donar suport a l'estudiant.
Fidel a la seva filosofia de treball interdisciplinar, s’uneix a les entitats esportives
de Premià de Dalt (Fútbol sala, Volei) i a Beach Sports Catalunya per oferir un
punt més de qualitat en el Campus Sports Educa Maresme.
Les activitats que aportarà Espai Educa són dues:
D’una banda, el suport escolar: L’objectiu d’aquesta activitat és la de realitzar els
deures de l’escola sota la supervisió d’un professor per tal de resoldre els
possibles dubtes que en puguin sortir i garantir el seu compliment. Aquesta
activitat es realitzarà 2 hores setmanals repartides en 2 dies.
Per altre banda, les Immersion activities : Consisteixen en realitzar el 100% de la
pràctica esportiva en anglès. Aquesta activitat es realitzarà un cop per setmana i
tindrà una durada de 2 hores.
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ILLA FANTASIA

Illa Fantasia compta amb un recinte de 75.000 m2 de superfície on es
desenvolupen activitats recreatives aquàtiques gràcies a les magnífiques
atraccions amb les que compta.
Piscines d´onades, supertobogans, activitats dirigides d´aigua, el vaixell pirata
i moltes més atraccions cada temporada són algunes de les experiències que
els nostres participants viuran en aquesta magnífica instal.lació que gaudim
en el Maresme.
Sempre amb la supervisió dels nostres monitors i amb els socorristes de la
pròpia Illa Fantasía, proposem una sortida setmanal a aquest recinte amb
l´objectiu de gaudir de l´aigua i el joc amb els amics.
Les sortides a la Illa Fantasía seran els divendres, en horari de 9.30h la sortida
del Pavelló de Premià de Dalt i recollida dels nens en la mateixa Illa Fantasía a
les 13.45h
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QUE OFERIM?
•Programes tècnic-tàctics d´esports col.lectius (esports de platja:tennis,
futbol i volei i esports indoor: volei i futbol sala) desenvolupats per
professionals de la educació física amb experiència i coneixements en la
formació del jugador, adequant-los a les necessitats, edat i nivell del joves
esportistes.
•Sessions d´entrenament basats en la metodologia evolutiva i
d’aprenentatge significatiu, mitjançant tasques que afavoreixen el treball
integral de l´esportista.
•Lligues internes amb partits setmanals on el fair play és el pilar referent del
joc.
•Sortida setmanal a la Illa Fantasía per desenvolupar activitats recreatives
aquàtiques.
•Programes d´activitats complementàries amb un interès especial amb el
nostre entorn.
•Material esportiu necessari per correcte desenvolupament de les sessions
de treball.
•Assegurança
•2 hores setmanals de reforç escolar, estudi o per fer deures
• Immnersion Activities d´anglés i esport un dia a la setmana
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OBSEQUIS
• Samarreta del Campus SPORT EDUCA MARESME per cada participant
• Motxil.la del Campus SPORT EDUCA MARESME per cada participant

ESTÀNCIA AL CAMPUS
• Els participants han d´arribar al pavelló amb la seva motxil.la per canviarse als vestidors amb puntualitat
• L´inici de les activitats comença a les 9h
• Al finalitzar la jornada es recomanable/ obligatori dutxar-se i vestir-se amb
roba còmode i neta.
• Tovallola, xampú, xancletes, roba interior neta i de recanvi són elements
bàsics en la bossa d´entrenament.
• Es recomana portar esmorzar així com sucs i/o batuts, entrepans, etc…
•Es prega màxima puntualitat en la recollida i sortida dels nens que estarà
supervisada per tècnics de la organització.

ALTRES
•No és aconsellable que els nens portin mòbil durant l´horari del campus. En
cas de necessitar trucar a algú, la organització serà la responsable
•Diners: la organització recomana no portar diners ja que no son necessaris si
es segueixen les recomanacions de l´apartat “Estància al Campus”. Malgrat
tot, el Pavelló disposa de màquines expendedores per comprar begudes i
pastes.
•Objectes de valor: la organització no es fa responsable de la pèrdua
d´objectes de valor que pugui portar el participant i per això és important
evitar aquestes situacions no portant ni mòbils ni consoles
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PREUS

Els preus de l´activitat inclouen tots els punts de l´apartat “Que oferim” i
“Obsequis”.

1 SETMANA_________________________________________________ 100€
2 SETMANES_________________________________________________ 190€
3 SETMANES_________________________________________________ 270€
4 SETMANES_________________________________________________ 340€
5 SETMANES_________________________________________________ 400€

El pagament en efectiu s´ha d´abonar abans del dia d´inici de l´activitat. Per
realitzar el pagament us heu d´adreçar al Pavelló de Premià de Dalt, pg de Can
Balet s/n. El pagament pel banc es cobrarà entre els dies 4 i 11 de Juliol de 2011

CONTACTE
Punts d´informació per aconseguir la sol.licitud d´inscripció: PAVELLO DE
PREMIÀ DE DALT, pg de Can Balet s/n 93 693 15 80. També podeu trucar al
telèfon 607 166 288 (Alfonsi), 658 841 646 (Nicky)

