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CAMPUS D’ESTIU CE BANYOLES 

Crear hàbits 

per adquirir 

valors 

Futbol,  

piscina, visita 

de jugadors i 

més... 

Del 27 de 

 juny al 

15 de juliol 

Vine que serà 

fantàstic!! 

Gaudeix, de 

l’estiu jugant a 

futbol! 

Per a més informació: www.cebanyoles.net 



 

A qui va dirigit? 

A tots aquells nens/nenes nascuts entre el 2002 i el 2011 
que vulguin gaudir d’una experiència enriquidora, 
divertida i estimulant a través del futbol 

 
Quins són els objectius? 

- Ajudar a l’educació dels esportistes servint-nos dels 
valors que es poden transmetre a través de la pràctica 
del futbol com l’esforç, la comunicació, la solidaritat, la 
cooperació, etc.  

- Desenvolupar i perfeccionar les habilitats individuals i 
col·lectives dels jugadors a nivell tècnic, tàctic. 

- Desenvolupar la intel·ligència en el joc a través del 
coneixement de la lògica interna dels exercicis a 
realitzar. 

 

 
Horaris i Activitats 

L’horari del campus serà de matins, de 9 a 13:15h. 

De 9 a 12 h es treballaran els aspectes futbolístics: 
tècnica individual, treball d’aspectes tàctics, estratègia 
col·lectiva, principis del joc, etc.  

I de 12 a 13h, de dilluns a divendres, s’alternaran les 
sessions de treball de valors i la sortida recreativa a la 
piscina. 

 
 

 

Inscripcions 

Les inscripcions podran realitzar-se entre el 15 de maig 
i el 15 de juny a través de: 

• Formulari a la web del Club Esportiu Banyoles. 

• Presencialment a les oficines del Club. 

• Pagament a les oficines del club :  

Dimarts, Dijous i Divendres de 18h a 20h. 

Documentació necessària:  

 Còpia del DNI. 

 Còpia de la targeta sanitària 

 Informació d’intoleràncies alimentàries.(Formulari) 

 Informació d’al·lèrgies i de medicació.(formulari) 

 Autoritzacions vàries (imatges, web, etc).(formulari) 

 
Preus 

o 1 setmana: 70 €. 

o 2 setmanes: 130 €. 

o 3 setmanes: 180 €. 

 

Els germans gaudiran d’un 15% de descompte. 
                    

                   Responsables 

Martí Planas.    Telf.626646791 
 

 

 


