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25 DE JUNY
26 DE JULIOL

ORGANITZA
ESCOLA MONTAGUT

Hola CAMPUSfans! 
L’Escola Montagut presenta l’11a edició del CAMPUS Esport i 

Lleure gràcies a l’acord amb CAMPUSKIDSCLUB per tal de 
mantenir el model, l’essència i la família de monitors que tants 

èxits han  donat tots aquests anys. Us ho perdreu? 

UN CAMPUS AMB EXPERIÈNCIA I AMB LES MILLORS INSTAL·LACIONS 

Gran pati amb zona d’arbres, 
instal·lacions esportives de: 
futbol, bàsquet, handbol, 
hoquei, volei… 

Pati d’ús exclusiu per P3, P4 i P5 
zona d’ombra i un gran sorral. 

Aules adaptades a les edats 
dels participants amb 
pissarres electròniques. 

Conveni amb el gimnàs 
Grangela fitness club a 300 m 
de l’escola per realitzar el 
curset de natació. 

2019

http://www.esportilleure.cat
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ACOLLIDA MATÍ 
7:45 - 8:45

MATÍ 
9:00 - 13:00* 

De 10:00h a 11:00h repartirem  
fruita per esmorzar! 

*Recollides fins les 13:15h

MIGDIA 
13:00 - 15:00* 

Dinar amb càtering Casanovas 
P3 migdiada 

Academy time (KIDS & US + 
quadernet d’estiu) 

*Recollides fins les 15:15. ACOLLIDA TARDA 
17:00 - 18:00

TARDA 
15:00 - 17:00 

Repartim berenars 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES AMB COL·LABORADORS IMMILLORABLES

OPEN DAY 
ESPORT ADAPTAT 

www.esportilleure.cat | info@esportilleure.cat | @campusesportilleure 

EXTREM BOARD, 
LONGS, PATINS I 
PATINETS 

AMFIBIS I  
RÈPTILS 

ARTS MARCIALS 
MÚSICA PER  
XICS 

MONOCICLES 
ELÈCTRICS 

ESPECTACLE DE 
TITELLES 

PADEL 
CHAMPIONSHIP 

TALLER  
DE MÚSICS 

TELES ACROBÀTIQUES! 
Els nens i nenes de P4 i P5 faran teles 1 dia a la setmana a l’Escola 
Montagut.  Juniors i Mediums realitzaran un taller de teles acrobàtiques 
setmanal a cal Figarot, sota la supervisió dels monitors del CAMPUS i 
“La Vertical”. 

SETMANA SOBRE RODES 
KIDS - Activitats de bicicleta i patinet a l’Escola Montagut. 
JUNIORS - 1 setmana intensa de bicicleta non-stop. 
MEDIUMS - 2 setmanes sobre rodes gràcies a Cicles Catalunya.

KIDS JUNIOR MEDIUM
de P3 a P5 1r i 2n de primària  3r a 5è de primària 

NOVETAT!
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25 al 28 de Juny 1 al 5 de Juliol 8 al 12 de Juliol 15 al 19 de Juliol 22 al 26 de Juliol 

Seguint l’eix d’animació cultural farem:  

★Jocs tradicionals i cooperatius 
★Tallers i manualitats 
★Iniciació a l’esport, la dansa i la psicomotricitat 
★Tallers Fem Salut 
★Ritmes i cançons 
★Jocs d’aigua

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
★ Bioeduca (Amfibis i rèptils) 
★ Minitomatina d’aigua 
★ Conta-contes a la Biblioteca Torres i Bages 
★ Holly-fest 
★ Espectacle d’animació infantil amb Discocram 
★ Bicicletada i patinetada 
★ Espectacle titelles Sol de lavit 
★ Waterloo party 
★ Inflables 
★ Viu l’aventura 
★ Teles acrobàtiques 

KIDS P3, P4 i P5 

VIU L’ESTIU EL LLEÓ VERGONYÓS ELS PIRATES EL DRAC RAC ROCK DE LA FORMIGA 

CURSET DE NATACIÓ 
Un dia a la setmana 
realitzarem curset de 
natació al gimnàs 
Grangela Fitness Club 
amb un monitor 
especialitzat. 

ENGLISH WITH
Després de dinar gaudirem d’activitats en 
anglès amb Kids & Us. Farem Storytelling & 
Games i Kids & Us Dance & Craft. Completarem 
la setmana amb la realització del quadernet 
d’estiu a càrrec dels monitors del CAMPUS.

EL CIRC DEL POT PETIT 
Benvinguts a l’escola de circ del Pot 
Petit. 
Els nostres participants coneixeran la 
història d’un circ que s’ha fet vell, ha 
perdut el públic i els seus treballadors. 
El Mim i el Mag, amb l’ajuda del Pot 
Petit, a través de videos, ens explicaran 
com hem de fer per reobrir el circ i a 
buscar nous actors i actrius. 
Aconseguiran els nostres participants 
tornar a fer funcionar el circ? 
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25 al 28 de Juny 1 al 5 de Juliol 8 al 12 de Juliol 15 al 19 de Juliol 22 al 26 de Juliol 

Seguint l’eix d’animació cultural 
farem:  

★Jocs tradicionals i cooperatius 
★Tallers i manualitats 
★Esports i danses  
★Tallers Fem Salut 
★Inflables 
★Jocs d’aigua 
★Urbangames 
★Piscina: combinarem el 

Complex aquàtic amb la piscina 
de la Grangela Fitness Club. 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
★ Bioeduca (amfibis i rèptils) 
★ Extremboard amb Snowfun 
★ Tir amb arc 
★ Minigolf 
★ Tomatina d’aigua 
★ Conta-contes a la Biblioteca Torres i 

Bages 
★ Holly-fest 
★ Espectacle d’animació infantil amb 

Discoram 
★ Bike week: setmana en bici 
★ Open-Day amb Fundació Cruyff 
★ Taller musical amb el Beneficiadero 
★ Monocicles elèctrics amb Giracat 
★ Escola de música: Mª Dolors Calvet 
★ Arts  marcials amb Budokan 
★ Pàdel World Tour amb PCP 
★ Teles acrobàtiques amb La Vertical 

JUNIORS

CISCO&ROLL CISCOPOP SUMMER CISCO CLASSIC CISCO REMEMBERS 

NOVETAT: 
SORTIDA A BCN 

Anirem tots 
plegats a 
Barcelona a 
visitar la 
Fundació Miró.  

L’AVI CISCOSTAR 
L’Avi Ciscostar és un amant de la Música però s’ha fet 
gran, ha perdut la memòria i no recordar res del seu 
passat més “rokero” i esbojarrat.  
La música és vida, alegria, transmet amor, crea 
connexions i moments de felicitat. Amb tots aquests 
ingredients els nostres participants ajudaran a l’avi 
Ciscostar  a reviure el seu passat musical. 
Aconseguirem fer ballar Saturday Night a l’Aviciscostar? 
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1r i 2n primària 

Després de dinar gaudirem d’activitats en anglès 
amb Kids & Us. Farem Storytelling & Games i Kids & 
Us Dance & Craft. Completarem la setmana amb la 
realització del quadernet d’estiu a càrrec dels 
monitors del CAMPUS.

ENGLISH WITH
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25 al 28 de Juny 1 al 5 de Juliol 8 al 12 de Juliol 15 al 19 de Juliol 22 al 26 de Juliol 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
★ Tir amb arc 
★ Minigolf 
★ Tomatina d’aigua 
★ Two bike weeks: setmanes de la bici 
★ Open-Day amb Fundació Cruyff 
★ Extrem board by Snow fun 
★ Monocicles elèctrics amb Giracat 
★ Arts marcials amb Budokan 
★ Pàdel World Tour amb PCP 
★ Teles acrobàtiques 
★ Taller cicles Catalunya 

MEDIUMS

KILIAN JORNET TONI PONCE LAURA RÀFOLS DAVID CASTELLER  CLÀUDIA GALÍCIA 

SPARTAN CAMPUS 
Spartan CAMPUS és una aventura en la qual els 
participants gaudiran d’activitats físiques i mentals per tal 
d’aconseguir un estat d’equilibri digne dels mateixos Deus 
de l'Olimp.  
Mitjançant l’esport i a través de persones terrenals que fan 
coses extraordinàries, aprendrem que només amb l’unió 
del cos i la ment obtindrem uns resultats extraordinaris. 
Les vivències de Kilian Jornet, David Casteller , Laura Ràfols, 
Toni Ponce i Clàudia Galicia ens guiaran en aquesta 
aventura. 
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de 3r a 
5è primària 

2 SETMANES DE LA BICI
Del 15 al 19 i del 22 al 26 de Juliol. 
2 setmanes on farem activitats amb 
bici pel Penedès.  

Seguint l’eix d’animació cultural 
farem:  

★Jocs tradicionals i cooperatius 
★Tallers i manualitats 
★Esports i danses  
★Tallers Fem Salut 
★Inflables 
★Jocs d’aigua 
★Urbangames 
★Piscina: combinarem el 

Complex aquàtic amb la piscina 
de la Grangela Fitness Club. 

NOVETAT: 
SORTIDA A BCN 

Anirem tots 
plegats a 
Barcelona a 
visitar la 
Fundació Miró.  

Després de dinar gaudirem d’activitats en anglès 
amb Kids & Us. Farem Storytelling & Games i Kids & 
Us Dance & Craft. Completarem la setmana amb la 
realització del quadernet d’estiu a càrrec dels 
monitors del CAMPUS.

ENGLISH WITH
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LLEURE SALUDABLE
Incentivem la pràctica de diferents modalitats 
esportives per motivar el seu seguiment i 
aconseguir infants actius.  

• Ensenyem i ajudem a prendre decisions, a 
comunicar-se amb els altres i a resoldre 
conflictes. Busquem el desenvolupament d’una 
autonomia personal completa.  

• Desenvolupem tallers i dinàmiques relacionades 
amb els hàbits higiènics i alimentaris perquè els 
infants adquireixin conceptes bàsics i costums 
quotidians saludables.  

#CAMPUSOLIDARI
Mitjançant la CAMPULSERA estaràs ajudant al 
Pirata Octavi un nen penedesenc que va néixer amb 
una malaltia i que amb l'ajuda i l'estima de la seva 
família s'ha convertit en un gran lluitador.  
L'Octavi va néixer amb una aplàsia de tíbia, és a dir, 
li faltaven els ossos que connecten la tíbia amb el 
turmell. Quan tenia dos anys i mig li van haver 
d'amputar el peu. 
Tots els beneficis que generi la campulsera aniran 
destinats a la compra dels llibres del 
pirata Octavi que sortejarem entre els participants 
del CAMPUS. 
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SEGUEIX-NOS! @campusesportilleure
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PREUS& 
INSCRIPCIÓ

ÚLTIM DIA D’INSCRIPCIÓ: 7 JUNY 
Inscripció online 

www.esportilleure.cat  

Inscripció offline 
ESCOLA MONTAGUT 

Dilluns a Dijous de 13h a 15h | 17h a 18h  
sala al costat de secretaria 
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REUNIÓ INFORMATIVA: 11 MAIG - 11.00h - ESCOLA MONTAGUT 

 * Preus amb descompte: 
- Alumnes de l’Escola Montagut  
- Segons germans 
- Participants d’altres edicions del CAMPUS l’estiu de 2018
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