
 

 

 

 

 

 
 
A la Sheriff Berta se li ha escapat un pistoler 
molt i molt dolent de la seva presó (en “Pelut”) 
i ha posat una recompensa de 1.000.000 $ en 
xuxes per aquell qui ajudi a agafar-lo o doni 
alguna pista per engarjolar-ho. Ho intentarà 
amb el seu amc indi Jordi Ploma d’ànec. Diuen 
que l’han vist al  Fort El Bosc.   
 
Molts han estat els valents pistolers que han 
intentat atrapar-lo però cap d’ells se n’ha sortit 
amb èxit. “El pelut” és molt enginyós i tots 
cauen als seus paranys.  
 

Només el pistoler més astut i valent serà el 
que aconsegueixi atrapar-lo i guanyar la 
gran recompensa. Vols ser tu? 
 

El rètol de WANTED  ja està penjat 
 

 

 

A causa de les obres que aquest estiu es 

realitzaran a l'escola el Campus d’estiu es 

realitzarà a les instal·lacions de l’escola del 
Bosc  (pista poliesportiva, pistes exteriors, 

sala psicomotricitat, menjador, aula-taller, etc), 
excepte els dies que es facin sortides a la 
piscina o excursions fora del centre. 
 
 
 
Estaran confeccionats en funció de la demanda 
de places. En principi 
els grups seran: 

 P-3 
 P-4 – P5 
 1r a 3r 
 4t a 6è 
 
Si no hi ha un mínim, 
es  podran ajuntar grups 

 Les activitats estaran relacionades amb el 
centre d’interès global  i amb la història 
setmanal: 

 Ginkana i campionats esportius 

 Esports (mínim 2 per setmana) 

 Tallers (tòtems, atrapa somnis, arc 
i fletxa, reciclatge, experiments)  

 Construcció de tipis indis 

 Piscina setmanal. 

 Jocs d’aigua setmanals. 

 Dances i Balls. 

 Jocs Populars i sobre 
dimensionats. 

 
Totes les activitats i tallers seran 
adaptades segons els grups d’edats. 
 
 

 
 
 

 
Setmanalment es realitzarà una 
sortida aquàtica a la piscina de Can 
Llobet i una altra activitat fora de 
l’escola, sempre fins a les 17,00 h 
 

 Sortida de natura 
 Enllogassa’t a La Bassa 
 Festa CAMPUS GADEX 
 Bicicletada 
 Platja Les Anquines  

 

 Variarà en funció del nombre de torns escollits 
per cada família i ampliació de serveis 
complementaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRESENTACIÓ Campus 2018 PREUS I SERVEIS 

INSTAL·LACIONS 

GRUPS D'EDATS 

ACTIVITATS 

ACTIVITATS de dia sencer 

 



 

 

 

 

 

 
És molt important per a la realització del 
campus, que tots/es els/les participants: 
 
 Portin roba còmoda, a ser possible 

esportiva (pantaló curt, samarreta 
curta, sabatilles esportives). 

 Portin una bosseta amb: crema 
protectora, gorra pel sol, samarreta 
de recanvi 

 No portin telèfons mòbils ni aparells 
elèctrics 
 No portin cèntims 
 De P3, P4 i P5 tinguin a la bosseta a 

més: roba de recanvi, bata per fer 
tallers, ... (es quedarà a l’escola i 
s’utilitzarà puntualment) 

 Per l’esmorzar de mig matí 
recomanem entrepà petit o peça de 
fruita i aigua o suc. 

 Per no fer brutícia, ni haver de portar 
bosses de plàstic, recomanem que 
l’esmorzar el portin en una 
carmanyola. 
TOT BEN MARCAT AMB EL NOM 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reunió informativa a CAN SERRA amb 
explicació més detallada del Campus 
d’Estiu i lliurament de documentació el 
dimarts 22 de maig al teatre de l’escola 
Can Serra a partir de les 16;45 h. 

  

 
 

Inscripció.- Heu de lliurar la butlleta 
d’inscripció adjunta, emplenada amb totes 
les dades al despatx de l’AMPA de l’Escola 

Can Serra. 
 
Horaris i Dates.- El període d’inscripció 
serà: 
 del 23 de maig al 1 de juny   
 al despatx de l’AMPA Can Serra 
 en horari de 16,45 – 17,15 h. 
 

1er Pagament.- Amb la inscripció s’ha 
d’abonar una bestreta de 20 € (que no 
serà retornada excepte causa major 
justificada i que haurà de ser 
descomptada de l’import total a pagar per 
la família del nen/a inscrit). 

 
Resta del Pagament.- Entre el 1 i el 15 
de juny s’ha de fer l’abonament del total 
de Campus en el COMPTE DE 

CAJAMAR   ES90 3058  0544  16  
2720002552  i posteriorment, el primer 

dia de campus presentar el justificant al/ a 
la responsable. 
 
Durant el període d’inscripció tots els dubtes 
seran resolts als telèfons de contacte del club.  
 

 

 

 
Club Esportiu GADEX 

663 963 664 (matins de 10 – 13,30 h). Aldo 
657 13 06 33 (tardes de 17,30 – 20,30 h). Miguel 

clubgadex@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 

Del 25 de juny al 31 de juliol 

Campus d'Estiu 2018 

 Escola del Bosc (Barberà) 

 

 

 

MATERIAL NECESSARI 

REUNIÓ INFORMATIVA 

INSCRIPCIONS 

 

Organitza 

La Sheriff Berta i en Jordi Ploma d’Ànec t’esperen per protagonitzar 

l’aventura d’aquest estiu. 

I del 3 al 7 de setembre 

Del 3 al 7 de setembre 


