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Vilanova i la Geltrú, 12 de maig de 2021 

 

 

Benvolgudes famílies: 

 

Ens adrecem a vostès per tal d’informar-vos sobre com durem a terme el campus d’atletisme 

d’aquest any.  

 

Funcionament – Dates, horaris i instal·lacions 
▪ Dates: 

▪ Comença el 28 de juny i acaba el 30 de juliol (5 setmanes) 

▪ Horari:  

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

▪ Dijous: de 9 a 16h 

▪ Acollida (gratuït): a partir de les 8.30h fins les 9h. 

▪ Els infants nascuts entre 2004 i 2005, tenen l’opció d’apuntar-se únicament al 
grup de tecnificació en l’horari següent: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h 
a 11h.  

▪ Instal·lacions  

▪ El casal es durà a terme a les instal·lacions de les pistes d'atletisme (gimnàs, pista 
d'atletisme, pista de bàsquet...) amb algunes excepcions en dies d'excursió o tallers. 

 
Distribució de grups 
 

▪ Grup 1: infants nascuts entre 2004-2007  
▪ Grup 2: infants nascuts entre 2008-2010  
▪ Grup 3: infants nascuts entre 2011-2013  
▪ Grup 4: infants nascuts entre 2014-2016  

▪ Cada grup estarà formats per un màxim de 12-14 infants.  

▪ Els infants nascuts entre 2004 i 2005, tenen l’opció d’apuntar-se únicament al grup de 
tecnificació de salt o llançament; 9h a 11h dilluns, dimarts, dimecres i divendres. 

 

Excursions 
▪ Pendent de confirmació; 3 dijous tindran lloc fora de Vilanova i la Geltrú. 
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Preu i inscripcions 
 

▪ Inscripcions disponibles a la web a partir del 17 de maig fins el 12 de juny 2021. 

▪ Preu: 57€/ setmana. 

▪ Les excursions del dijous fora de Vilanova i la Geltrú, tindran un cost addicional de 10€ 
cadascuna. 

▪ Us podeu apuntar les setmanes que us vagi bé. Està obert a tothom, formi part del club o 
no. També hi haurà descompte de germans/es.  

 
 
Centre d’interès 
 

▪  Durant les cinc setmanes, ens endinsarem en un llarg viatge i cada setmana descobrirem 
una temàtica de Catalunya diferent.  

▪ Cada setmana s’organitzarà segons una temàtica: 

▪ Setmana 1 (del 28 juny al 2 juliol): Festes Catalanes 

▪ Setmana 2 (del 5 al 9 juliol): Flora i fauna de Catalunya 

▪ Setmana 3 (del 12 al 16 juliol): Muntanyes i rius de Catalunya 

▪ Setmana 4 (del 19 al 23 juliol): Jocs tradicionals catalans 

▪ Setmana 5 (del 26 al 30 juliol): Tradicions catalanes 

 
 
Material a portar: 
 

▪ 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 4 (infants nascuts entre 2014-2016): una bata o roba que es pugui tacar per 
deixar-la al casal  

▪ El grup 3 (infants nascuts entre 2011-2013) i grup 4: estoig amb colors 

 

 

 

Equip organitzatiu del campus. 

DINAMI-K Club Atletisme Vilanova  


