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1.- PRESENTACIÓ 

 

Seguidament us presentem el nostre programa CAMPUS d’ESTIU 2017 

amb una sèrie de propostes d’activitats esportives, culturals i/o de lleure pels 

nens/es del vostre centre educatiu o municipi, amb edats compreses entre els 3 i 

12 anys. 

 

El CLUB DOJO TARRACO, com a entitat organitzadora dels CAMPUS 

d’ESTIU 2017, treballarà pel AMPA pel bon desenvolupament de les activitats per 

a que els/les participants i les famílies estiguin satisfets i contents de l’activitat. 

 

També s’encarregarà de la gestió dels recursos humans (monitors/es i 

especialistes), dels recursos materials i dels recursos econòmics del programa. 
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2.- ORGANITZACIÓ 

 

Durant el proper estiu el CLUB DOJO TARRACO organitza el CAMPUS 

d’ESTIU 2017. Aquest CAMPUS vol fomentar l’activitat física entre els infants i 

joves, amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, en tres grups diferenciats, 

mitjançant el joc i la pràctica esportiva lúdica, educativa i saludable. 

 

Les activitats estaran dirigides per Llicenciats/des en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport, mestres d’Educació infantil i primària i monitors/es esportius/ves i 

de lleure. El organigrama que hi presentem es el que es detalla a continuació: 

• DIRECCIÓ TÈCNICA:  

o CLUB DOJO TARRACO 

• REPONSABLE PROJECTE i DIRECCIÓ:  

o Javier Rodríguez Gonzaléz, “Llicenciat en Educació Física”.  

• COORDINADOR, RESPONSABLES I MONITORS: 

o Llicenciats en EF I CAFE 

o Diplomats en MEF 

o Titulats amb el cicle formatiu d’activitats físiques i esportives 

o Monitors esportius 

• ALTRES: 

o Llicenciat en psicologia 

o Llicenciat en nutrició 

o Tècnic animadors 

o Manipuladors d’aliments 

o Monitors de lleure 
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3.- ACTIVITATS DEL CAMPUS 

  

Creiem que la millor forma d’organitzar i estructura el CAMPUS es 

mitjançant diferents centres d’interès. Per aquest motiu creiem convenient enfocar 

l’activitat a tres grans grups d’edat i amb diferents objectius i activitats per 

cadascun d’ells. 

 

A continuació  s’exposen els diferents grups així com les activitats que es 

treballaran: 

 

MINI-CAMPUS  (Per infants de 3 a 5 anys) 

Activitats: lúdiques, aprenentatge motor i desenvolupament mental 

• Jocs i circuits psicomotrius (jocs de lateralitat, habilitats motrius, ...). 

• Jocs tradicionals. 

• Jocs aquàtics. 

• Jocs de taula. 

• Contes i jocs d’expressió corporal. 

• Excursions a peu. 

• Acampada al centre. 

• Hort (sempre que hi hagi la possibilitat). 

• Tallers i manualitats. 

• Espai Ludoteca. 

• Sortides i excursions (depèn de les possibilitats del centre). 
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CAMPUS PRE-ESPORTIU  (Per primària) 

Activitats: lúdiques, esportives i de desenvolupament mental: 

• Iniciació esportiva. 

• Jocs tradicionals. 

• Jocs de taula. 

• Jocs de lluita. 

• Expressió corporal / teatre. 

• Ritmes i balls actuals (zumba, booiaka...) 

• Jocs aquàtics. 

• Excursions. 

• Acampada al centre. 

• Jocs aquàtics amb piscina. 

• Hort (sempre que hi hagi la possibilitat). 

• Tallers i manualitats. 

• Esports convencionals. 

• Esports i jocs alternatius. 

• Jocs d’estratègia. 

• Excursions a peu i/o BTT (cultura, coneixement de l’entorn) (sempre que 

hi hagi la possibilitat). 
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4.- PERIODE / DURADA DEL CAMPUS 

 

Per cobrir al màxim les necessites de cadascuna de les famílies i la seva 

realitat, hem cregut convenient crear i organitzar el CAMPUS 2017 mitjançant 

torns d’una setmana (de dilluns a divendres). Adaptant-nos a la demanda i 

necessitats de cadascun dels centres pel que fa a tot el període de vacances 

escolars comprés entre el 22 de juny i el 8 de setembre. 

 

Cada setmana es realitzaran esports, activitats, jocs, tallers i excursions 

diferents, podent repetir en particular algunes de les propostes, però sent en 

general cada setmana diferent a l’anterior, de manera que els nens que assisteixin 

a més d’una setmana trobin novetats significatives. També es proposarà passar 

una nit al centre, sempre i quan sigui possible. 
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5.- PREUS PER PARTICIPANT  

 

La nostra proposta està pensada per adaptar-se al màxim a les necessitats 

i la diversitat de les famílies. Per aquest motiu creiem convenient crear diverses 

opcions amb la finalitat d’adaptar-nos al màxim a les necessitats familiars i alhora 

per poder facilitar la participació dels nens/es al CAMPUS 2017. 

 

Les diferents opcions que proposem s’adapten a diferents realitats i es 

poden combinar entre elles. Les opcions de migdia i tarda, es portaran a terme 

sempre i quan el nombre d’inscrits sigui de com a mínim 8 nens. 

  

D’altra banda es contempla la possibilitat de vigilància al migdia, de 13:00h 

a 15:00 h, per aquells alumnes que no puguin anar a casa a dinar, sempre i quan 

el nombre d’inscrits sigui de com a mínim de 8 alumnes. Oferim el servei de 

menjador i el preu s’incrementarà en funció del preu final que ens confirmi 

aquesta despesa. 

 

Els preus finals per setmana (de dilluns a divendres) quedaran com es 

reflecteix al quadre: 

 

 

 

 

 

 

 



Campus Poliesportiu Estiu 2017 
Club Dojo Tarraco 

	  

 Club Judo Dojo Tarraco. Sant Auguri 5      www.facebook.com/clubdojotarraco 

	  

8	  

 

Socis de l’AMPA 

OPCIÓ MATÍ OPCIÓ TARDA 

Opció Matí  / 44,00 € 

Matí de 9:00h a 13:00h 

 

 

Opció Tarda / 25,00 € 

Tarda de 15:15h a 17:00h 

 

Opció Acollida / 12,00 € 

Acollida de 7:45 h a 9:00h 

Opció Migdia / 38,00 € (orientatiu) 

Migdia de 13:00 h a 15:15 h 

 

No socis de l’AMPA 

OPCIÓ MATÍ OPCIÓ TARDA 

Opció Matí  / 50,00 € 

Matí de 9:00h a 13:00h 

 

 

Opció Tarda / 30,00 € 

Tarda de 15:15h a 17:00h 

 

Opció Acollida / 15,00 € 

Acollida de 7:45 h a 9:00h 

Opció Migdia / 45,00 €  (orientatiu) 

Migdia de 13:00 h a 15:15 h 
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Esporàdics 

OPCIÓ MATÍ OPCIÓ TARDA 

Opció Matí  / 10,00 € 

Matí de 9:00h a 13:00h 

 

 

Opció Tarda / 9,00 € 

Tarda de 15:15h a 17:00h 

 

Opció Acollida / 4,00 € 

Acollida de 7:45 h a 9:00h 

Opció Migdia / 10,00 € 

Migdia de 13:00 h a 15:15 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descomptes	  per	  germans:	  10%	  
(exepte	  el	  mejar)	  

Descomptes	  si	  t’apuntes	  4	  
setmanes	  la	  5ena	  gratuïta	  

(exepte	  el	  mejar)	  
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6.- PROGRAMA ESPECIFIC D’ACTIVITATS 

 

El programa ha estat dissenyat de tal manera que el nen/a pugui gaudir de 

la major quantitat d’activitats possibles. En totes les activitats busquem la màxima 

participació́ de tots els nens això̀ vol dir :  

 

• Un rati adequada per a cada activitat. 

• Espais reduïts de joc 

• Diferents rols dins l’activitat. 

• Jocs I formes jugades obligatòries a cada sessió́. 

• Donar prioritat a activitats de curta durada. 

• Proposar circuits de jocs. 

• Si fem accions de tècnica individual recordem que ha de ser de forma 

recreativa i amb una pilota o estris cada nen. 

• Activitats coloristes, variades i dinàmiques. 

• Excursions lúdiques i esportives 

• Tallers diversos. 

• Activitats alternatives pels nens que ho prefereixen. 

• Sortides a la platja  

• Reforç positiu constant, els reforços negatius puntuals i breus.  

• Etc. 
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7.-  CONTACTE 

 

Per qualsevol dubte, restarem a la vostra disposició. 

 

Atentament, 

       

   

CLUB DOJO TARRACO 

         javier@dojotarraco.es 

          lara@dojotarraco.es  

  636-987-306 (Javier Rodríguez) 

        645-103-492 (Lara Giralt) 

 

	  


