CAMPUS DE
GIMNÀSTICA I BALL

Impulsa’ls

estacio.nord@ufec.cat
c.Nàpols, 42, Barcelona · Tel. 93 265 02 86

Campus Esportiu Lúdic on desenvolupem continguts i
activitats pròpies de la gimnàstica rítmica, artística i
ball. Per a nens i nenes de 6 a 13 anys, nascuts entre
el 2013 i el 2006.
Horari De 9 a 17 h (menjador inclòs)
Inici de les inscripcions A partir del 2 d’abril de 7.30h a
20h, la recepció de la piscina.
Què cal portar el dia de la inscripció
· Dades personals del nen o nena que s’inscriu i respondre
un petit qüestionari mèdic.
· Saber a quina setmana/es es vol inscriure.
· L’import en efectiu/targeta.
· Fotocòpia actualitzada del llibre de vacunacions. En el
cas que el nen no segueixi les vacunacions oficials cal
un certificat mèdic oficial que ho acrediti. Qualsevol
tema de salut, s’haurà d’acreditar amb un certificat
mèdic.
Activitats
Experimentarem d’una manera divertida activitats de
la gimnàstica rítmica en modalitat individual, conjunt i
manipularem tots els aparells. També de la gimnàstica
artística com la iniciació als aparells i les acrobàcies
bàsiques. Farem dansa, balls, zumba i expressió corporal.
Setmanalment fem un taller artístic, una sortida de tot
el dia, una sessió de natació a la piscina del centre, una
gimcana, una coreografia grupal i moltes activitats més
relacionades amb l’esport i el món de la dansa.
Torns

1r torn: 25 juny - 28 juny
2n torn: 1 - 5 juliol
3r torn: 8 - 12 juliol

4t torn: 15 - 19 juliol
5è torn: 22 - 26 juliol
6è torn: 2 - 10 setembre

Preus

1r torn: 5 dies 155 €
2n torn: 5 dies 155 €
3r torn: 5 dies 155 €

4t torn: 5 dies 155 €
5è torn: 5 dies 155 €
6è torn: 7 dies 210 €

El campus és durant tot el dia i inclou el servei de
menjador i totes les activitats i sortides.
El servei de custòdia (8 a 8:30h) no està inclòs
(matí 1 €, no hi ha custòdia de tarda).

