EL CAMPUS

ja és aquí!

APRÈN
JUGANT!
INSCRIPCIONS
ONLINE DES
DEL 3 DE MAIG*

Estiu 2022

Des deLS 3 aNYs
PlaCEs limitadEs
nous espais

C/ Pollancres, 2 · 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 66 86 · campus.santboi@accura.es
www.clubsaccura.es

Benvolgudes famílies,
Per aquest estiu 2022, seguint amb la nostra filosofia Aprèn jugant, hem preparat
unes activitats esportives i lúdiques enfocades a la familiarització amb l'activitat
física i la vida saludable, programades setmanalment amb uns continguts i objectius específics.
A més, aquest any estrenarem nous espais! Construirem 4 pistes de pàdel, una
nova zona poliesportiva amb 2 pistes de mini-tennis, una pista de bàsquet i els
més petits s´ho passaran d´allò més bé a la nova piscina exterior infantil.
Tots gaudiran d'una experiència única i aconseguiran un aprenentatge constant,
que quedarà corroborat en el blog setmanal que trobareu a la nostra web.

MONITORS
Tots els monitors són llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, de
mestre especialista en Educació Física, tenen el Grau Superior d'Activitats
Físiques i Esportives o estan inscrits en el registre Oficial de Profesionals de
l´esport.
Les ràtios són d’un monitor per cada 10 nens/es en tots els grups a excepció de
Pre-campus on és d´un cada 8 nens/es.

espais

PISCINA CLIMATItzADA i EXTERIOR |10 PISTeS DE PàDEL | 5 pistes de tennis |2 pistes de mini-tennis

3 SALES D’ACTIVITATS |ZONA poliesportiva|PISTA de BÀSQUET|MENJADOR EXCLUSIU |sala kids

grups i activitats
PRE-CAMPUS
(nascuts entre 2017-2019)

Orientat a la familiarització amb el medi aquàtic combinat amb la
iniciació de jocs esportius, psicomotricitat i tècniques de desenvolupament creatiu.

ACTIVITATS: iniciació a la raqueta (pàdel i mini tennis), psicomotricitat, natació, gimcanes, jocs
tradicionals, tallers, roller, expressió corporal.

MULTIESPORT

(nascuts entre 2014-2016
i 2011-2013)

Orientat a la iniciació i perfeccionament de les tècniques de la natació
i a la pràctica diversa d’esports, d’esports aquàtics i jocs formatius.

ACTIVITATS: iniciació a la raqueta, natació, ball, gimcanes, olimpíades, futbol, bàsquet, handbol, jocs
tradicionals, jocs de persecució, roller, tallers.

ÀCCURA JUNIOR
(nascuts entre 2008-2010)

Orientat a la iniciació dels joves a la pràctica esportiva com a hàbit
d’estil de vida, fomentant les activitats organitzades al centre.

ACTIVITATS: waterpolo, aquafitness, zumba, à-fit, tennis, pàdel, jocs aquàtics, roller, olimpíades i jocs
de taula.

setmanes i horaris
Setmana 1

Del 27 de juny a l´1 de juliol

Setmana 2

Del 4 al 8 de juliol

Setmana 3

De l´11 al 15 de juliol

Setmana 4

Del 18 al 22 de juliol

Setmana 5

Del 25 al 29 de juliol

Setmana 6

De l´1 al 5 d'agost

Setmana 7

Del 8 al 12 d'agost

Setmana 8

Del 15 al 19 d'agost

Setmana 9

Del 22 al 26 d'agost

Setmana 10 Del 29 d’ag. al 2 set.
Setmana 11 Del 5 al 9 de setembre

HORARIS:
De 9h a 13:30h
De 9h a 15:30h*
De 9h a 17h*
* Servei de menjador inclòs.
SERVEI D’ACOLLIDA GRATUÏT.
De 8h a 9h i de 17h a 17:30h
amb reserva prèvia al correu
de campus.santboi@accura.es

APRÈN JUGANT
a Àccura Sant Boi!

PREUS I DESCOMPTES*
9h - 13:30h

Preus per setmana
Setmanes 1-5

SOCI

NO SOCI

109,50 €

115 €

9h - 15:30h*
SOCI

9h - 17:00h*

NO SOCI

SOCI

NO SOCI

141,45 € 148,50 €

152,40 €

160 €

Setmanes 6-10

99,40 € 104,35 €

128,10 € 134,50 €

138 €

144,90 €

Setmana 11**

109,50 €

141,45 € 148,50 €

152,40 €

160 €

115 €

*servei de menjador inclòs.
**setmana supeditada al calendari escolar.

Servei d’acollida
de 8h a 9h i
de 17h -17:30h

Gratuït

! Nit àccura: divendres 15 i 22 de juliol. No inclòs en el preu.

S’aplicarà el preu de soci als fills/es i néts/es de socis/es
S’aplicarà un
S’aplicarà un

de dte.* a partir de la 3ª setmana contractada.

5

de dte.* a partir del segon germà/na.

* descomptes no acumulables.

INSCRIPCIONS i documentació

3/05: socis i cursetistes*
06/05: inscripcions obertes

Informa’t sense compromís i t’enviarem tota la informació sobre el contingut, activitats i horaris.

*Cursetistes actius durant el 3r trimestre.

Inscripcions online des del 3 de maig a la web i app.
Fer la inscripció comportarà el pagament total de les setmanes reservades.



Tens alguna
consulta més?
campus.santboi@accura.es

Places limitades per rigurós ordre d’inscripció.

contactE
Contacta’ns!
93 640 66 86
campus.santboi@accura.es
C/Pollancres, 2 Sant Boi· 08830
Àccura Sant Boi
accura_santboi

www.clubsaccura.es/sant-boi

