
 

CAMPUS D’ESTIU C.F. ALELLA 2018 

El Club Futbol Alella complau informar-vos que del 25 de juny al 27 de juliol es posarà 

en marxa el sisè campus d’estiu 2018 que es obert a tothom. 

C.F. Alella us dóna l’oportunitat que els vostres fills/es ocupin una part del seu temps 

lliure amb nosaltres fent l’esport que els apassiona, aprenent dia a dia i passant un 

estiu diferent. 

L’activitat dura cinc setmanes que son totalment independents on l’objectiu és 

fomentar la convivència entre nens/es, potenciar el companyarisme i el respecte, 

donar importància al treball en equip i/o grup, assolir hàbits futbolístics, adquirir hàbits 

quotidians, aprendre molt sobre el futbol i, el més important, passar-ho bé i divertir-se.  

El campus va dirigit a nens/es des de l’Escoleta fins a Infantil. La seva durada serà 

del 25 de juny al 27 de juliol amb l’horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 

hores (inclosa la sortida de divendres) i de 9:00 a 17:00 hores (s’inclou el dinar i 

les sortides). 

Mitja hora abans de l’ inici del campus, mitja hora desprès la finalització del campus 

tindrem servei d’ acollida gratuït.  

  

Hauran de portar cada dia obligatòriament roba d’esport i les samarretes del 

campus. 

L’organització es reserva el dret d’excloure del campus qualsevol nen/a que no tingui 

una conducta adequada o que el seu comportament es consideri  inapropiat i molest.  

Informació del Campus d’estiu 2018 

Lloc: Camp Municipal d’Alella 

Dies: 25 de juny al 27 de juliol. 

Horari: De 9:00 – 13:30 hores  

(servei acollida: de 8:30 a 09:00). 

De 9:00 – 17:00 hores 

(servei acollida: de 8:30 a 9:00 i de 17:00 a 17:30 hores) 

Edats: Nens i nenes de 3 a 14 anys. 

Preu: ½ dia: 90€ la setmana. 

Dia sencer 

1 setmana 100€ 

2 setmanes 185€ 

3 setmanes 270€ 

4 setmanes 350€ 

5 setmanes 400€ (una setmana gratuïta) 

 

 

 

 

Programació de les activitats 



½ dia 

8:30 a 9:00 hores Inici Acollida 

9:00 hores Recollida dels nens/es. 

9:15 hores Inici de les activitats programades del dia. 

11:00 hores Descans per esmorzar. 

11:30 hores Activitats programades del dia. 

12:45 hores Activitats programades del dia. 

13:15 hores Recollida de material i Valoració activitats treballades. 

13:30 hores Finalització campus mati i sortida. 

 

Dia sencer 

8:30 a 9:00 hores Acollida 

9:00 hores Recollida dels nens/es. 

9:15 hores Inici de les activitats programades del dia. 

11:00 hores Descans per esmorzar. 

11:30 hores Activitats programades del dia. 

12:45 hores Activitats programades del dia. 

13:15 hores Recollida de material i Valoració activitats treballades. 

13:30 hores Dinar i descans.  

15:00 hores Activitat tarda.  

16:00 hores Inici lligueta. 

17:00 hores  Finalització campus dia sencer i sortida. 

17:00 a 17:30 hores Acollida. 

 

Les inscripcions comencen el dia 9 d’abril i acaben el 15 de juny de 2018. 

Pagament del campus 

La totalitat del cost es farà a través d’un ingrés al número de compte de Caixabank: 

 ES48 – 2100 – 0220 – 8402 – 0003 – 3226. 

 Ref.: campus estiu 2018 i el nom del nen abans del 15 de juny. 

 

Al fer l’ ingrés molt important indicar el nom del nen/a i portar el comprovant bancari al 

camp de futbol junt amb la resta de documentació.  

Si algú no ha fet l’ ingrés abans del dia 22 de juny, no podrà començar el campus. 

 

Informació i inscripcions: 

  

93.555.71.59 / 692.235.761 

Secretaria del C.F. Alella  

(dilluns a dijous de 17:00 a 20:00 hores). 

 

Data límit d’inscripció: 

 

15 de juny de 2018. 

 

Places limitades 


