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s • Fomentar 

l’esport a 

nivell local

• Iniciar en la 

pràctica 

esportiva

• Perfeccionar la 

pràctica 

esportiva
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• Promoure 

normes de 

convivència i 

respecte

• Integració en 

dinàmiques de 

grup

• Fomentar 

companyonia i 

cooperació

L
ú
d
ic

s • Integració amb 

l’entorn 

immediat

• Activitats 

creatives i 

dinàmiques 

diferents al 

període 

escolar



Coordinador: David Méndez – Coordinador Bàsquet del C.E. Maristes 
Rubí

Mark Nolla (CEMR) Ilse Marcual (CEMR) Genís Martí (CEMR)

David Pérez (CEMR) Unai López (CEMR) Marco Trento (CEMR)

Gerard Rodríguez (CEMR) Carla González (CEMR) Arnau Martínez (AAFE)

Sergi Rodríguez (CEMR) Naim Madrid (CEMR)

Iván Ramiro (CEMR)



 Us recordem que només es podien anul·lar
inscripcions fins el 18 de juny. Excepte casos
excepcionals, no es faran reemborsaments

 En cas que algun jugador ja inscrit vulgui
ampliar la inscripció a més setmanes, dirigiu-
vos a la coordinació de Campus durant la
setmana.



- DIES D’ACTIVITAT NORMAL: DE 09h a 13.15h

- DIES DE SORTIDA:

1a SETMANA  TIBIDABO. Dimecres 03 de juliol 
DE 09h a 19h

2a SETMANA  EL LLAC (NAVARCLES) Divendres 12 de juliol

DE 09h a 17h

3a SETMANA  LA BASSA (SABADELL) Dimecres 17 de juliol

DE 09h a 17h
4a SETMANA  PLATJA. Dimecres 24 de juliol

DE 09h a 17h

DATES: de l’1 al 26 de juliol.



5,25 1,75 1,75 1,75 4,25 4,25ACTIVITATS

Entrenament tècnic-tàctic Multiesport Taller Físic Activitat aquàtica Sortida setmanal

9.00 – 9.15 Benvinguda

9.15 –10.45 Franja 1

10.45 –11.15 Esbarjo – esmorzar

11.15 –13.00 Franja 2



TIBIDABO – BARCELONA
1a SETMANA – de 9h a 19h

MATERIAL que cal dur:
 Esmorzar
 Roba esportiva i calçat còmode
 Protector solar (Factor 50) + gorra
 Dinar (Excepte servei menjador)
 Berenar

RESPONSABLE: David Méndez (677 18 39 60)



EL LLAC – NAVARCLES
2a SETMANA – de 9h a 17h

MATERIAL que cal dur:
 Esmorzar
 Dinar (excepte servei menjador)
 Roba de bany i calçat còmode posats
 Bambes
 Xancles de riu tancades
 Protector solar (factor 50) + gorra
 Roba esportiva (a la bossa)



LA BASSA  - SABADELL

3a SETMANA – de 9h a 17h

MATERIAL que cal dur:

 Esmorzar

 Roba de bany posada i tovallola

 Protecció solar + gorra

 Dinar (Excepte servei menjador)



PLATJA – MONTGAT

4a SETMANA – de 9h a 17h

MATERIAL que cal dur:

 Esmorzar

 Roba de bany posada i tovallola

 Protecció solar + gorra

 Dinar (Excepte servei menjador)



Es passa tota la jornada a les instal·lacions del CN Rubí i el trasllat 
es fa sota supervisió dels monitors:
 Es puja a peu
 Es torna a l’escola amb el bus de Rubí

MATERIAL que cal dur:
 Roba esportiva i calçat còmode
 Roba de bany i tovallola
 Protecció solar (factor 50) + gorra

BÀSQUET I HANDBOL FUTBOL SALA

SETMANA 1 Dimarts Dijous

SETMANA 2 Dimarts Dijous

SETMANA 3 Dimarts Dijous

SETMANA 4 Dimarts



Entrenaments 

tècnics-

tàctics

Multiesport

Físic

Activitat principal del Campus

MATERIAL que cal dur :

 Roba esportiva i calçat còmode

 Material d’higiene personal

 Banyador i tovallola (motxilla)

 Gorra

 Esmorzar



Una franja setmanal en què els jugadors
faran tallers de manualitats o activitats
alternatives (dinàmiques de grup, jocs
d’interior) amb els seus companys.

Tot el material necessari el proporcionarà el
Campus.



Bon dia 

•Comença a les 

8.00, un 

monitor estarà 

al càrrec dels 

nens que hagin 

triat aquesta 

opció. 

Menjador

• Integrat amb el 

Casal de 

l’escola. De 

13.15 a 17.00. 

• !! Pregunteu per 

dies puntuals 

(10,50€) 



La normativa que regeix el funcionament del
Campus d’Estiu és el Reglament de Règim
Intern habitual.

Dies amb activitat al Club (no a CNR o 
d’excursió):

Dutxa obligatòria després de l’activitat 
esportiva de cada dia (cal que portin bossa)

http://cemrubi.maristes.cat/ARXIUS/RRI2015.pdf


Club Esportiu Maristes Rubí

C/ Magallanes, 65

Telèfon: 93 588 50 22

E-mail: cemrubi@maristes.cat

Web: http://cemrubi.maristes.cat

DAVID MÉNDEZ: 677 18 39 60



No dubteu en consultar qualsevol qüestió

que tingueu.

Per tot el que necessiteu restem a la vostra
disposició.

Equip Tècnic 
Campus d’Estiu


