PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
INSCRIPCIONS ON-LINE
• Les inscripcions seran a partir del 23 d’abril a les 9.30 mitjançant la nostra web
www.cemguinardo.cat.
• Tota la informació la tindreu a la nostra web.
• Podeu fer la vostra consulta a campus@cemguinardo.cat.

DOCUMENTACIÓ
Per participar caldrà:
•
•
•

Fotografia carnet
Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua
Fotocòpia del carnet de vacunació

AJUTS ECONÒMICS
• Des de l’inici d’incripcions fins el 23 de maig.
• La informació de la tramitació dels ajuts estarà disponible a la web del
CEM Guinardó.
• Enguany, per poder sol·licitar la beca, és imprescindible el número d’identificador
de l’alumne/a (IDALU).

C. Telègraf, 31-45 | Tel: 93 446 42 60

www.cemguinardo.cat
campus@cemguinardo.cat

Campus

OLÍMPIA 2022
PER A NENS I NENES DE 3 A 17 ANYS
(nascuts entre el 2019 i el 2005)
Esports individuals i col·lectius,
esports de raqueta, jocs, circuits,
tallers, activitats aquàtiques, fitness
i molt més!

NOVETAT:
FUTBOL SALA
I FUTBOL JOVE!!

EDAT
3 a 5 anys
(2019-2017)*

6 a 8 anys

(2016-2014)

9 a 12 anys
(2013-2010)

MODALITAT

HORARI

1r TORN 2n TORN 3r TORN 4t TORN

27/06 - 8/07 11/07 - 22/07 25/07 - 29/07 29/08 - 2/09
(10 dies)
(10 dies)
(5 dies)
(5 dies)

PREESCOLAR

de 9h a 17h 324,70€ 324,70€ 162,35€

162,35€

POLIESPORTIU MATÍ

de 9h a 13h
de 9h a 17h
de 9h a 17h
de 9h a 17h
de 9h a 17h
de 9h a 17h

81,45€
162,35€

POLIESPORTIU
NAT. SINCRONITZADA
BÀSQUET
HIP HOP
FUTBOL

6 a 12 anys FUTBOL SALA
(2016-2010)
FUTBOL JOVE MATÍ

13 a 17 anys FITNESS JOVE MATÍ
(2009-2005)
FITNESS JOVE

SERVEI D’ACOLLIDA

(servei opcional) Ús puntual: 5€/dia

SERVEI MENJADOR

(servei opcional) Ús puntual: 12,28€/dia

162,90€
324,70€
324,70€
324,70€
324,70€
324,70€

162,90€ 81,45€
324,70€ 162,35€
324,70€
324,70€
324,70€
162,35€
324,70€

162,35€

CAMPUS PREESCOLAR
Jocs motrius, psicomotrius i sensorials, tallers manuals i activitats aquàtiques (piscina).
			
CAMPUS POLIESPORTIU
Iniciació a diferents esports, jocs motrius, tallers manuals, esports alternatius* i activitats aquàtiques (piscina).
CAMPUS FUTBOL
2h diàries de futbol, esports alternatius*, jocs recreatius i activitats aquàtiques (piscina).
CAMPUS BÀSQUET
2h diàries de bàsquet, esports alternatius*, jocs recreatius i activitats aquàtiques (piscina).

de 9h a 17h 324,70€ 324,70€
de 9h a 13h 162,90€ 162,90€
de 9h a 13h 162,90€ 162,90€
de 9h a 17h 324,70€ 324,70€

81,45€

81,45€

de 8h a 9h 50,00€

25,00€

25,00€

50,00€

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

de 13h a 15h

* 2019: Únicament nens/es que hagin complert els 3 anys abans d’iniciar el Campus.

• Per a usos d’ACOLLIDA i MENJADOR, adreceu-vos a la recepció del CEM
GUINARDÓ.
• Els Campus de 9h a 17h inclouen el dinar.
• Preus amb el 21% IVA inclòs.
• La durada del torn de setembre pot variar segons la data d’inici del curs escolar
que fixi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

CAMPUS HIP-HOP
2h diàries d’activitat dirigida coreografiada amb suport musical (funky, hip hop,
dance...), esports alternatius*, jocs recreatius, tallers i activitats aquàtiques (piscina).
CAMPUS FITNESS JOVE
Activitats aquàtiques (piscina), esports, esports alternatius*, jocs recreatius, tallers
i una sessió d’introducció al fitness diària d’activitats dirigides.
CAMPUS NATACIÓ SINCRONITZADA INICIACIÓ
2h diàries d’activitat de Natació Sincronitzada, esports alternatius*, jocs recreatius i tallers.
CAMPUS FUTBOL SALA
Activitat diària de futbol sala, esports alternatius*, jocs recreatius, i activitats aquàtiques (piscina).

NOVETAT
Campus Futbol Jove: Activitat de migdia, futbol i activitats aquàtiques (piscina).		
										
Gaudint del Padbol, activitat de nova introducció a Catalunya i pioners a Barcelona.
Esport d’equip consistent en una fusió del futbol i el pàdel.

*Esports alternatius: bèisbol, esports de raqueta, voleibol, handbol, rugbi, golf, bitlles
i activitats a l’aire lliure.

