CAMPUS PATINATGE ESTIU 2021
De 3 a 16 anys - Del 28 de juny al 23 de juliol de 9 a 14 hores

L’estiu 2021 ens torna a donar altra vegada l’oportunitat de
gaudir de l’esport del patinatge combinant-lo amb moltes altres
activitats de lleure. Piscina, sortides, recreació i aire lliure.
A partir del 20 de maig: Informació i inscripcions a www.organitza.net

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUER
ADIPISCING ELIT

PRESENTACIÓ:
Arriba l'estiu i amb ell, la il·lusió de passar unes setmanes amb amics i amigues fent el que més ens agrada!
PATINAR!
Us presentem un any més el campus d'estiu del CPA Viladecavalls. Us proposem una estructura on l'eix principal
serà el patinatge, amb el treball de tots els elements que el formen (flexibilitat, preparació física, dansa, teatre i
expressió corporal) i gaudirem alhora d'activitats lúdiques que ens permetin jugar, ballar i gaudir del temps
d'estiu a més de bany a la piscina i sortides molt atractives.
Aplicarem tots els protocols i recomanacions que ens arriben des de les diferents institucions per tal de pal·liar
els riscos d'infecció. Volem treballar segurs i això val per tothom que s'inscrigui com pels entrenadors i monitors
responsables de les activitats.

OBJECTIUS:
• Aconseguir que els participants gaudeixin aprenent i desenvolupant les seves habilitats sobre rodes.
• Aprendre execucions tècniques pròpies del patinatge artístic adaptat al nivell inicial dels participants.
• Desenvolupar hàbits tant esportius com personals, i treballar els valors a partir d'activitats esportives i
lúdiques.
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE
El patinatge
Tot un llistat d’elements propis d’aquest esport: Tècnica de salts i piruetes.-Treball de línia de passos.Body movements.- Coreografia i performance.- Solo Dance -Spinner.- Iniciació al xou.
Altres activitats necessàries: -Dansa i expressió corporal. - Gimnàstica rítmica. - Preparació física
Lleure: Jocs, manualitats, tallers cooperatius, jocs d'aigua.
ACTIVITATS SORTIDES
Per l’entorn si s’escau.
Rocroi a Vilanova. Vela- caiac i bany ( Dijous 7-8 de juliol de 2021)
Parc d’aventura de Dosrius (21-22 de juliol de 2021)
PISCINA
3 dies a la setmana. Cal portar banyador, tovallola o barnús, xancles, protector solar). Si porten el banyador des
de casa, recordeu-vos de posar la muda interior. També una ampolleta amb aigua, TOT BEN MARCAT
RECOMANACIONS: Recordeu que cada dia heu de portar esmorzar i una ampolla d’aigua (nom).
Mascareta (obligatòria) Cada dia roba de bany, tovallola i xancletes.

ELS PREUS PER SETMANES
Enguany les quotes dels Campus patinatge estaran molt condicionades als diferents protocols que es marquin des de les institucions. Encara hi ha força dubtes
respecte com quedaran finalment les ràtios de nens i monitors, les formacions especialitzades d’alguns dels monitors, el tipus de sortida que es podran fer, les
mesures de desinfecció i neteja que caldrà aplicar, la forma d’utilitzar les piscines, espais de menjador, etc. En aquest sentit encara hi ha força qüestions que no
estan resoltes. Ens hem atrevit a fer una estructura de preus condicionada a les últimes decisions de les institucions.

Preu per setmana: 75 euros
Tot el Campus: 280 euros

10% a partir del 2on germà.

Menjador el preu setmanal : 40 euros
Puntual menjador: 8’50 euros /dia
Acollida matinal (de 8 a 9) preu per setmana: 20 euros
Puntual acollida: 5 euros / dia

Aquesta matriu es provisional a l’espera de conèixer els protocols definitius de ràtios, espais, sortides i recomanacions en la mobilitat interna dels casals.

