
Ja és aquí el Nadal i no pensareu que us deixarem estar tots aquests dies de festa estirats al sofà amb l’ordinador, 
la tauleta o veient la tele, no? Es clar que no !!! 
 
CLUB ESPORTIU GADEX us volem oferir la possibilitat de realitzar el Campus de Nadal “Esports i Tradicions” 

un nou concepte de campus adequat a les preferències i/o inquietuds de cada nen/a participant. 
 
Durant els 9 dies que dura aquest campus, els vostres fills/es podran decidir si prefereixen fer : 
Campus Futbol sala (tècnica, tàctica, concursos, partits). 
Campus Multiesportiu (esports de lluita, de raqueta,  individuals,  col·lectius, activitats sobre rodes.).   
Campus Expressió (teatre, dança, acrosport, ritme,...).  
 
El nombre mínim d’inscripcions per portar a terme el campus és de 10 al de futbol i 8 als altres dos. 

  
ACTIVITATS 

Primera Franja (09,00 a 11,15 h) 
 

Tots els dies fins l´hora de l´esmorzar farem activitats dins de l’escola (que al pati fa fred) per  fer totes les 
activitats relacionades amb les tradicions de nadal. Cada dia proposem una activitat diferent on els nens 

descobriran noves formes de jugar i aprendre passant-lo bé i sense estona per avorrir-se. 
 
- Dia 1 L’arbre de Nadal 
- Dia 2 Guarnim l´arbre 
- Dia 3 Avui toca riure  (som innocents!!!) 
- Dia 4 Joguines solidàries (construcció de joguines amb material reciclat) 
- Dia 5 Corre corre (Cursa de Sant Silvestre infantil) i campanades 
- Dia 6 Els meus desitjos són ... (taller de desitjos i fem volar globus). 
- Dia 7 El pessebre  
- Dia 8 Ja arriben els reis 
- Dia 9 Sorpresa i festa 

Segona Franja (11,45 a 14,00 h) 
 

Després del l’esmorzar i l’estona d’esbarjo i  fins a les 14:00 cada nen/a anirà amb el seu monitor per fer activitats 
relacionades amb el campus escollit (Futbol / Multiesport / Expressió 
 

SORTIDES 

 
Es faran sortides fora del centre durant el campus: 
La primera sortida serà el divendres 30 i anirem a fer la clàssica i popular Cursa de Sant Silvestre i celebrarem 

l´últim dia de l´any a l’escola. 
La segona setmana sortirem a fer una visita per la ciutat i gaudir dels carrers guarnits i les paradetes nadalenques. 

 
PREUS CAMPUS MATÍ 
Divendres 23 ....................15 euros 
1 setmana (4 dies)...........  40 euros 
Tot el campus (9 dies).... 79 euros. 

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS I PREUS 
Tallers Matinals 07,45 – 09,00 h Mínim 5 nens/es 2,5€ dia 15€ tot el campus 
Menjador 14,00 – 15,00 h Mínim 10 nens/es 7,5€ dia 60€ tot el campus 
Activitats de tarda 15,30 – 17,00 h Mínim 5 nens/es 3€ dia 25 € tot el campus 

 

GRUPS 
Es faran grups d’edats. Depenent del número de nens/es d´inscrits es procurarà mantenir els següents grups: 
EI P3 / EI P4-P5. Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior. 
 
Inscripcions del 2 al 13 de desembre. 
 

Reunió informativa amb les famílies interessades el dimarts 13 de desembre a les 17.30 h. 
 

MÉS INFO A 
 clubgadex@hotmail.com  /  663 963 664 (Aldo)  /  657 13 06 33 (Miguel - Tarda) 

 

  



INSCRIPCIÓ CAMPUS NADAL 2016
ESCOLA CAN SERRA (BARBERÀ)

NOM I COGNOMS ESCOLA
CURS DATA NAIXEMENT
ADREÇA C.P. POBLACIÓ
NOM DE PARE TELÈFON E-MAIL
NOM DE MARE TELÈFON E-MAIL
ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE

Marca amb una "x" on correspongui

07:45 - 09,00 09,00 - 14,00 14,00 - 15,30 15,30 - 17,00 23-dic 27 AL 30 02 AL 05

CAMPUS FUTBOL
CAMPUS MULTIESPORT
CAMPUS EXPRESSIÓ

Té alguna necessitat educativa especial? Si, física Si, psíquica Si, sensorial No
En cas afirmatiu, requereix el suport d'un vetllador/a? Si No

Presenta intoleràncies alimentàries (contestar si farà menjador) Si No
Té algun tipus de dieta especial? Si No
En cas afirmatiu, especificar

Té algun tipus d'al·lergia? Si Quina No
En cas afirmatiu, especificar el tractament que ha de seguir

Ha de prendre algun tipus de medicació durant les hores d'estada al campus? No Si
En cas afirmatiu, és IMPORTANTÍSIM adjuntar la prescripció mèdica i protocol d'administració signat pels pares

En cas d'anul·lació del campus o d'algun dels serveis s'avisarà a les famílies per escrit i s'abonarà el 100% de la inscripció.
En cas de baixa voluntària no es retornarà l'import, excepte causa major justificada que incapaciti al nen/a d'assistir. En 
aquest cas, la devolució serà d'un 90% del total.

DADES SANITÀRIES DEL NEN/A

AUTORITZACIONS

INSCRIPCIÓ

DADES DEL NEN/A PARTICIPANT

TRIEU HORARI TRIEU DATESTRIEU CAMPUS

AUTORITZACIÓ PATERNA
En/Na _______________________________________________________ amb DNI núm _____________________________, com a 
pare, mare o tutor/a legal del nen/a, declaro que, després d'haver-ho consultat amb el pediatre, el meu fill/a pot realitzar l'activitat de 
Campus de Nadal a l'escola Can Serra (Barberà). Així mateix, autoritzo el cobrament del rebut domiciliat, a través del número de
compte facilitat i accepto les normes fixades pel Club i l'AMPA i autoritzo en cas de tractament mèdic d'urgència (per personal medic)

Signatura


