
campus xavi estrada



Aprendre fent esport, 
créixer en tots els àmbits i, 
sobretot, passar-ho bé. 
Aquest és el triple repte 
amb el que neixen els 
Campus Xavi Estrada 
impulsats, i organitzats per 
l’àrbitre internacional de 
futbol i neuropsicòleg.

Modalitat multiesports: futbol-sala, 
bàsquet, volei, handbol, futbol

Modalitat tecnificació:
Programa exclusiu específic 
de tecnificació de futbol i 
específic de porters

L’objectiu del Campus és 
facilitar el  desenvolupa-
ment de les capacitats 
cognitives, emocionals i 
físiques dels nois i noies 
participants amb activitats 
inclusives i amb una meto-
dologia pròpia

Àmplia oferta d’activitats multiespor-
tives (futbol i futbol-sala, bàsquet, 
handbol, Volei i més..) pels nois i 
noies de 4 a 17 anys.

Col.laboració amb Clubs 
esportius emblemàtics de la 
demarcació de Lleida: 
FORÇA LLEIDA, FUTSAL, FS 
Alcoletge BALÀFIA VOLEI i 
HANDBOL PARDINYES

Tallers amb realitat virtual, 
hàbits saludables, nutrició 
i emocions.

Col·laboració de la Univer-
sitat de Lleida amb el joc 
emocional Happy Sport i 
recerca científica

Activitats adaptades a les diferents 
edats, a la diversitat, nivells i aptituds.

Entrenaments dirigits per esportistes 
dels diferents Clubs.



campus xavi estrada

CONTACTAR
Més informació:

info@campusxaviestrada.com
Tel: 660 643 447

campusxaviestrada.com

Del 29 de març a l’1 d’abril

DATES

Adreçat a noies i nois dels 4 als 17 anys
EDATS

HORARIS
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h.

Servei de menjador

Servei gratuït d'acollidade 8:00 a 9:00 i 
de 15:00 a 16:00h

LLOC
Complex Esportiu Antoni Palau
Torrefarrera · Lleida

INSCRIPCIÓ
La inscripció es realitzarà de 
forma telemàtica des de la web: 
campusxaviestrada.com

En el moment de realitzar la inscripció caldrà 
adjuntar els següents documents en format 
digital, pdf, jpg o png:
• DNI pare / mare o tutor per les 2 cares
• DNI del participant per les 2 cares
• Targeta Sanitària per les 2 cares

PREUS

5% de descompte en el preu del campus a partir 
del 2n germà

El preu inclou l'equipament oficial esportiu del 
campus i l'assegurança.

campus menjador

Del 29 de març a l’1 d’abril 100€ 30€
Dia esporàdic 50€ 9€

Col·Laboradors

Patrocinadors

Clubs esportius col·laboradors Col·laborem amb:


