
Del 29 juny al 31 juliol 2020

* Degut a la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, els horaris, les activitats, les instal·lacions i els preus poden ser modificats *



Desenvolupar un procés d’ensenyança-aprenentatge de l’atletisme tenint en compte la dimensió 
social, motriu i cognitiva de l’infant i l’adolescent.

Fomentar la creativitat dels nens i nenes i deixar volar la seva imaginació.

Interioritzar el treball en equip, interrelacionar infants de diferents edats dins d’un entorn lúdic.

Descobrir l’entorn més proper al nostre municipi.

Potenciar la vivència del temps lliure a l’estiu d’una forma divertida, lúdica i educativa.



 Dates:
 Comença el 29 de juny i acaba el 31 de juliol (5 setmanes)

 Horari: 
 Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 9 a 13h

 Dijous: de 9 a 16h

 Acollida: a partir de les 8.30h

* Degut a la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, els horaris, les activitats, les instal·lacions i els preus poden ser modificats *



Grups/edat Monitor/a

Grup tecnificació 2003 - 2007 Pili i Rafael

Grup saltimbanquis 2008 - 2010 Pendent de confirmació

Grup velocistes 2011 - 2013 Olivia

Grup mini 2014 - 2016 Sílvia

* Degut a la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, els horaris, les activitats, les instal·lacions i els preus poden ser modificats *



 Durant les cinc setmanes, ens endinsarem en un llarg viatge i cada setmana aterrarem en 
un ecosistema diferent. 

 Cada setmana s’organitzarà segons una temàtica:

Setmana Dies Temàtica

1 Del 29 juny al 3 juliol Buscando a Dory

2 Del 6 al 10 juliol La casa selva de papel

3 Del 13 al 17 juliol Waterworld

4 Del 20 al 24 juliol Desertland

5 Del 27 al 31 juliol El bosc encantat



 Roba i calçat per fer esport

 Gorra, cantimplora d’aigua i crema solar per combatre el sol

 Esmorzar cada dia i dinar el dijous

 Roba per canviar-se perquè acabarem amb una remullada d’aigua!

 El grup mini: una bata o roba que es pugui tacar per deixar-la al casal 

 El grup mini i grup velocistes: estoig amb colors

* Cada setmana penjarem el llistat de material depenent les activitats *



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.30 - 9h Acollida

9 - 10.45h

Presentació de la 
temàtica

Activitat 
“Buscant a Dori”

Activitat 
“Buscant a Dori”

Marxa 
d’orientació a La 

Talaia

Activitat 
“Buscant a Dori”

Atletisme: salt de 
llargada i 

llançament de 
martell

Atletisme: triple 
salt i llançament 

de javelina

Atletisme: 
tanques i relleus

Atletisme: 
aeròbic i circuits 

d’habilitats

10.45 – 11.15h Esmorzar

11.15 - 13h

Taller de les 
emocions

Trivial d’animals

Taller dels nusos 
mariners Marxa 

d’orientació a La 
Talaia

Taller de la 
Sirenita

Manualitat Manualitat

* Adjuntem arxiu amb l’horari de les cinc setmanes *



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.30 - 9h Acollida

9 - 10.45h

Presentació de la 
temàtica Tecnificació 

atletisme: 
llançaments i 

salts

Tecnificació 
atletisme: 

llançaments i 
salts

Gimcana 
vilanovina

Tecnificació 
atletisme: 

llançaments i 
salts

Tecnificació 
atletisme: 

llançaments i 
salts

10.45 – 11.15h Esmorzar

11.15 - 13h Taller scrabble

Taller Jugant en 
alemany Dinàmica de 

grup: buscando
a Wally

Gimcana 
vilanovina

Torneig d’esports
Jocs oposició –
col·laboració

* Adjuntem arxiu amb l’horari de les cinc setmanes *



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.30 - 9h Acollida

9 - 10.45h

Presentació de la 
temàtica

Activitat “creació 
d’un parc 
aquàtic”

Activitat “creació 
d’un parc 
aquàtic” Excursió als Colls i 

platja

Activitat “creació 
d’un parc 
aquàtic”

Psicomotricitat
Animació: festes 

populars
Psicomotricitat

Jocs oposició –
col·laboració

10.45 – 11.15h Esmorzar

11.15 - 13h Manualitat

Multiesport
Taller La 
simetria

Excursió als Colls i 
platja

Gimcana
aquàtica

Jocs en anglès

* Adjuntem arxiu amb l’horari de les cinc setmanes *



* Adjuntem arxiu amb l’horari de les cinc setmanes *

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.30 - 9h Acollida

9 - 10.45h

Presentació de la 
temàtica

Activitat “la 
cursa del Dakar”

Activitat “la 
cursa del Dakar”

Festa d’animació 
i inflables

Activitat “la 
cursa del Dakar”

Atletisme: salt de 
llargada i 

llançament de 
martell

Atletisme: triple 
salt i llançament 

de javelina

Atletisme: 
tanques i relleus

Atletisme: 
aeròbic i circuits 

d’habilitats

10.45 – 11.15h Esmorzar

11.15 - 13h

Taller 
Pasaparaules

Taller pintacares
Jocs oposició –
col·laboració

Festa d’animació 
i inflables

Torneig d’esports

Partit de bicipolo
Taller Creació 
d’un videoclip



Setmana Excursió

Dijous 2 Salting i platja o Marxa d’orientació a La Talaia 

Dijous 9 Cim de les Àligues o Gimcana vilanovina 

Dijous 16 Parc d’oci Jungle Trek o Excursió als Colls i platja

Dijous 23 Calafell històric i Slide Calafell o Festa d’animació i inflables

Dijous 30 Casa de colònies o Acampada a les pistes d’atletisme

* Donada la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,  primera opció o segona opció pendent de designar *



 Inscripcions disponibles a la web a partir del 6 de maig fins el 12 de juny.

 Preu: 57€/ setmana.

 Des de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’ha obert una convocatòria de subvencions per
una activitat d’estiu per a infants i adolescents sempre i quan la família ho sol·liciti i acrediti uns
requisits determinants. * Termini de presentació de sol·licituds: a partir del 4 de maig de 2020 i excepcionalment fins a 10 dies
hàbils des del dia següent que s’acabi l’estat d’alarma *

* Degut a la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, els horaris, les activitats, les instal·lacions i els preus poden ser modificats *



+34 611 01 88 28 (Pili) / +34 653 51 61 26 (Sílvia)

clubatletismevilanova@dinami-k.com

Pistes d'atletisme municipals de Vilanova i la Geltrú,
Rda. Ibérica 58, cp 08800, Barcelona.

https://clubdinamik.wordpress.com/

@dinamikclubatletisme




