
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 7 dies que dura aquest campus, els vostres fills/es podran realitzar un campus multiesports amb dues 
franges d’activitats. A la primera franja es treballaran les tradicions típiques nadalenques i a la segona franja es 
realitzaran Esports individuals, d’equip, d’adversari i de ritme.  
 

El nombre mínim d’inscripcions per portar a terme el campus és de 10 per grups d’edat (Infantil, cicle inicial, cicle 
mitjà i cicle superior). 

  
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 nadalenques. Cada dia proposem una activitat diferent on els 
nens i les nenes descobriran noves formes de jugar i aprendre passant-lo bé i sense estona per avorrir-se. 
 
- Dia 1 (27 desembre) L’arbre de Nadal i Pessebre 
- Dia 2 (28 desembre) Avui toca riure (som innocents!!!) / Guarnim l´arbre 
- Dia 3 (29 desembre) Corre corre (Cursa de Sant Silvestre infantil) i campanades 
- Dia 4 (2 gener)   Joguines solidàries (construcció de joguines amb material reciclat) 
- Dia 5 (3 gener)   Els meus desitjos són ... (taller de desitjos i fem volar globus). 
- Dia 6 (4 gener)   Ja arriben els reis 
- Dia 7 (5 gener)  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 
multiesportives programades per a cada dia de la setmana. 
 

SORTIDES 
 
Es faran sortides fora del centre durant el campus: 
La primera sortida serà el divendres 29 i anirem a fer la clàssica i popular Cursa de Sant Silvestre i celebrarem 
l´últim dia de l´any a l’escola, amb les nostres pròpies campanades a les 12,00 del migdia. 
La segona setmana farem el Barbamec. 

 
PREUS CAMPUS MATÍ 
1a setmana (3 dies)......... 36 €/nen 
2a setmana (4 dies) ........ 48 €/nen 
Tot el campus (7 dies).... 70 €/mes 
 

El pagament s’haurà d’abonar en efectiu en el moment de realitzar la inscripció. 10% descompte al preu per al 
segon germà/na. 
 
 

INSCRIPCIONS  
del 27 de novembre l’1 de desembre de 9:00 a 9:30 de 16:30 a 17:00 h. 

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS I PREUS 

Tallers Matinals 07,45 – 09,00 h Mínim 5 nens/es 2,5€ dia 14€ tot el campus 
Menjador 14,00 – 15,00 h Mínim 10 nens/es 7,5€ dia 44€ tot el campus 
Activitats de tarda 15,30 – 17,00 h Mínim 5 nens/es 3€ dia 20€ 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. 
 

 

MÉS INFO A 
Reunió informativa amb les famílies interessades el dijous 23 de desembre a les 16,45 h. 
 

clubgadex@hotmail.com      /      663 963 664 (Aldo)   /    657 13 06 33 (Miguel – Tarda) 

 

 



 
 


