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CAMPUS D’ESTIU 2021

Calendari de les activitats
TORNS
1r
2n
3r
4t
5è

PERÍODE
Del 28 de juny al 2 de juliol
Del 5 al 9 de juliol
Del 12 al 16 de juliol
Del 19 al 23 de juliol
Del 26 al 30 de juliol

- Per obrir qualsevol torn, caldrà un mínim d’inscrits.

Estructura de les activitats per any de naixement
MAINADA
QUITXALLA
VAILETS
JOVENT
CAMPUS DE FUTBOL
CAMPUS DE TENNIS
CAMPUS DE PÀDEL

campusub@teampartners.net

Entre l’any 2016 i el 2017
Entre l’any 2013 i el 2015
Entre l’any 2009 i el 2012
Entre l’any 2005 i el 2008
Entre l’any 2009 i el 2015
Entre l’any 2005 i el 2015
Entre l’any 2005 i el 2008
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Principals activitats per grup d’edat
MAINADA: Per a nens i nenes nascuts/des entre els anys 2016 i 2017
Mainada reuneix un conjunt d’activitats pre-esportives, jocs i formes recreatives, destinades a estimular en els infants les experiències psicomotrius que ajudaran en el seu desenvolupament.
Aquest àmbit de treball es complementa amb la potenciació dels valors educatius que la convivència i les relacions interpersonals amb el nou entorn generen
en l’infant.
• Treball de psicomotricitat.
• Jocs.
• Descobriment i iniciació dels esports.
• Activitats aquàtiques recreatives i educatives dos dies a la setmana.
• Tallers de manualitats, ritmes i expressió.

QUITXALLA: Per a nens i nenes nascuts/des entre els anys 2013 i 2015
Quitxalla comprèn un conjunt d’activitats, formes jugades i esportives destinades
a estimular el desenvolupament psicomotriu dels nens i nenes per tal de seguir
completant una etapa més del seu procés de formació.
Les activitats que realitzaran buscaran desenvolupar física i psicològicament als
diferents nens i nenes alhora que s’ensenyaran els valors i normes que comporten les experiències que s’originaran de la pràctica de nous esports en diferents
espais als habituals.
• Activitats aquàtiques recreatives i educatives dos dies a la setmana.
• Jocs tradicionals, tallers de sensibilització.
• Esports col·lectius: bàsquet, rugbi, handbol,
voleibol, futbol, beisbol, hoquei,...
• Esports individuals: atletisme, esports de raqueta...
• Tallers: Manual, musical, jocs de taula, ritmes, etc.
Els esports proposats es realitzen de forma rotativa. Els nens/es inscrits/es
en una única setmana no podran fer tots les activitats proposades.

campusub@teampartners.net
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VAILETS: Per a nens i nenes nascuts/des entre els anys 2009 i 2012
Vailets comprèn un conjunt d’activitats físiques i esportives destinades a facilitar i millorar el desenvolupament motriu dels nens i nenes en una edat en
la qual aquests estan finalitzant la maduració del seu sistema neurològic. En
el seu conjunt, el disseny d’aquestes activitats ha estat acuradament preparat
per treballar sobre l’evolució física i psicològica dels vailets que hi participen
i, alhora, per potenciar els valors educatius que la convivència i les relacions
interpersonals amb el nou entorn generen en l’infant.
• Activitats aquàtiques recreatives i educatives dos dies a la setmana.
• Jocs tradicionals, tallers de sensibilització.
• Esports col·lectius: bàsquet, rugbi, handbol,
voleibol, futbol, beisbol, hoquei,...
• Esports individuals: Activitats de ritme, atletisme, bàdminton,
		 tennis de taula, esports de raqueta,...
• Tallers: Manual, musical, jocs de taula, ritmes, etc.
Els esports proposats es realitzen de forma rotativa. Els nens/es inscrits
en una única setmana no podran fer totes les activitats proposades.

JOVENT: Per a nens i nenes nascuts/des entre els anys 2005 i 2008
Ofereix una àmplia programació d’activitats amb les quals es donen a conèixer i
es perfeccionen diferents modalitats esportives, alhora que també s’introdueix
als joves en nous corrents del món de l’educació física i l’esport; tot plegat amb
l’objectiu últim d’adquirir hàbits higiènics esportius i de salut que siguin aplicables a la vida quotidiana del jove.
• Activitats aquàtiques recreatives i educatives dos dies a la setmana.
• Esports col·lectius: bàsquet, rugbi, handbol,
futbol, voleibol, beisbol, acrosport, hoquei i futbol flag,...
• Esports individuals: activitats de ritme, bàdminton,
tennis de taula, esports de raqueta,...
• Sortides: Aquest grup realitzarà sortides fora de la instal·lació un cop
per setmana durant les primeres setmanes de juliol per tal de realitzar
activitats diferents a les que fan habitualment en el Campus.

campusub@teampartners.net

TeamPartners

5

CAMPUS D’ESTIU 2021

CAMPUS DE FUTBOL: Per a nens i nenes nascuts/des entre els anys
2009 i 2015. El grup s’obrirà en funció del nombre d’inscrits segons l’any de naixement.
El Campus de Futbol es planteja com una activitat específica d’aprenentatge i
tecnificació del futbol adaptat a les diferents edats i nivells dels nens/es.
Els objectius que es treballaran en aquest Campus seran:
• Desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i
tàctics del joc, tant a nivell individual com col·lectiu.
• Desenvolupar les capacitats tècniques
i tàctiques individuals com els xuts, els
controls, els regats, la desmarcada, les entrades,
intercepcions i marcatges.
• Realitzar un treball metòdic i progressiu dels fonaments que no es
domini, tant en la tècnica individual com en les dinàmiques de joc.
• Fiançar hàbits esportius correctes com el fair-play, la tolerància, el
respecte i la companyonia.
• Desenvolupar els aprenentatges emmarcats en una activitat lúdica i
recreativa.
• També fan piscina lúdica dos dies a la setmana.

CAMPUS DE TENNIS: Per a nens i nenes nascuts/des entre els anys
2005 i 2015. El grup s’obrirà en funció del nombre d’inscrits segons l’any de naixement.
El Campus de Tennis es planteja com una activitat específica d’aprenentatge i
tecnificació del tennis adaptat a les diferents edats i nivells dels nens. Els objectius que es treballaran en aquest Campus seran:
• Treballar el perfeccionament dels fonaments
individuals i la seva aplicació posterior al joc.
• Desenvolupar noves habilitats a nivell tècnic i tàctic.
• Realitzar un treball metòdic i progressiu dels fonaments que no es
dominin, tant en la tècnica individual com en les dinàmiques de joc.
• Millorar les percepcions espacials i temporals mitjançant el joc.
• Participar en diferents modalitats de competició.
• Crear relacions amb els companys buscant interessos i objectius comuns.
• També fan piscina lúdica dos dies a la setmana.
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CAMPUS DE PÀDEL: Per a nens i nenes nascuts/des entre els anys
2005 i 2008. El grup s’obrirà en funció del nombre d’inscrits segons l’any de naixement.
El Campus de Pàdel es planteja com una activitat específica d’aprenentatge i
tecnificació del Pàdel adaptat a les diferents edats i nivells dels nens/es.
Els objectius que es treballaran en aquest Campus seran:
• Treballar el perfeccionament dels fonaments individuals i la seva
aplicació posterior al joc.
• Desenvolupar habilitats a nivell tècnic
(tècnica bàsica, cops de dreta, cops de revés,
cops defensius i cops de xarxa.)
• Desenvolupar habilitats a nivell tàctic
(la coordinació del joc en parella, situacions ofensives i defensives).
• Realitzar un treball metòdic i progressiu dels fonaments que no es
dominin, tant en la tècnica individual com en les dinàmiques de joc.
• Millorar les percepcions espacials i temporals mitjançant el joc.
• Participar en diferents modalitats de competició.
• Crear relacions amb els companys buscant interessos i objectius
comuns.
• També fan piscina lúdica dos dies a la setmana.

campusub@teampartners.net
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Tarifes Campus UB 2021

PREU
BONIFICAT
COMUNITAT UB

PREU
NO
COMUNITAT UB

MAINADA (Entre l’any 2016 i el 2017)

92 €

101,20 €

QUITXALLA (Entre l’any 2013 i el 2015)

92 €

101,20 €

VAILETS (Entre l’any 2009 i el 2012)

92 €

101,20 €

JOVENT (Entre l’any 2005 i el 2008)

92 €

101,20 €

CAMPUS DE FUTBOL (Entre l’any 2009 i el 2015)

120 €

132,00 €

CAMPUS DE TENNIS (Entre l’any 2005 i el 2015)

120 €

132,00 €

CAMPUS DE PÀDEL (Entre l’any 2005 i el 2008)

120 €

132,00 €

CAMPUS 2021

Acollida (1,5 h al dia de 14 h a 15.30 h)
(L’alumne porta la carmanyola)

19 €/setmana

Acollida hora puntual

5 €/hora

campusub@teampartners.net
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DESCOMPTES
10% de descompte sobre la tarifa corresponent als nens/es i joves que s’inscriguin a 5 torns de qualsevol Campus.
10% de descompte per la inscripció de nens/es que pertanyen a famílies
nombroses i famílies monoparentals (amb carnet corresponent vigent), personal UB i UPC, PAS, PDI, ALUMNI i estudiants.
Aquests descomptes no són acumulatius. L’aplicació del descompte es realitzarà a
través de la web d’inscripcions seleccionant el descompte corresponent i penjant
el document que així ho acrediti. Un cop s’hagi validat el document es procedirà a
la seva aplicació.
L’aplicació dels descomptes es realitzaran una vegada s’hagi justificat la condició que dóna dret a aquest.
SERVEI DE PERMANÈNCIA (de 14 a 15.30 hores)
Preu setmanal
19 €
Preu diari (puntual) Pagament en efectiu
5€
*Tots els preus inclouent l’IVA

Quadre resum d’horaris de les activitats
Grups

Mainada Quitxalla

Vailets

Jovent

Campus Futbol Campus
i Tennis
Pàdel

Servei
d’acollida
(gratuït)

8,30 a Servei
Servei
Servei
Servei
9,00 h d’acollida d’acollida d’acollida d’acollida

Servei
d’acollida

Servei
d’acollida

Activitats

9,00 a
Campus Campus Campus Campus
14,00 h

Campus

Campus

Servei de
Servei
Servei
Servei
Servei
permanència 14,00 a
de
de
de
de
(amb cost
15,30 h
permanència permanència permanència permanència
addicional)

Servei
de
permanència

Servei
de
permanència
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Inscripcions i dades d’interès
SISTEMA D’INSCRIPCIÓ
Únicament a través de la pàgina web: www.teampartners.net
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
Des del 17 de maig de 2021
Tramesa de la documentació a l’e-mail: campusub@teampartners.net
DADES DE CONTACTE
• Esports de la Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 695-701, 08028 Barcelona
Tel. 687 411 713
campusub@teampartners.net
http://www.teampartners.net
DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ
• Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o mútua mèdica vigent
del/de la nen/a.
• Informe mèdic en el cas que necessitin atenció especial, on
s’especifiquin les indicacions que aconselli el facultatiu.
• En el cas dels membres d’Alumni, Grup UB, Grup UPC, PAS, PDI, estudiants, famílies nombroses i monoparentals, cal acreditar-ne la pertinença enviant còpia del document acreditatiu al correu electrònic indicat abans de fer la inscripció.
FORMES DE PAGAMENT
• S’efectuarà el pagament de la inscripció amb targeta bancària en el
mateix moment de realitzar la inscripció via web.

campusub@teampartners.net
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DEVOLUCIONS
1. En cas de no poder assistir per motius justificats (malaltia, lesió...), es retornarà el 50% de l’import, si la baixa es comunica 10 dies abans de l’inici de
l’activitat i sempre i quan es justifiqui documentalment.
2. No es retornarà cap import en qualsevol cas diferent als anteriors.
3. Únicament es retornaran torns sencers.
SERVEI DE PERMANÈNCIA
Per raons d’organització la inscripció al Servei de permanència s’ha de formalitzar juntament amb la inscripció a les activitats. Només s’admetran inscripcions
fora d’aquest termini en casos excepcionals.

campusub@teampartners.net
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CAMPUS D’ESTIU 2021
TALLES DE LES SAMARRETES
Al moment de fer la inscripció és necessari seleccionar la talla de samarreta per
inscrit i tipus de Campus contractat.
SAMARRETES CAMPUS ESTIU UB 2021
TALLA
Amplada cm
Llargada cm

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 S
M
L
XL XXL XXXL
26 cm 32 cm 35 cm 38 cm 42 cm 46 cm 48 cm 50 cm 54 cm 58 cm 62 cm 66 cm
41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 57 cm 61 cm 69 cm 71 cm 73 cm 75 cm 77 cm 79 cm

MATERIAL NECESSARI
• Bossa d’esport i samarreta facilitada per l’organització
• Calçat esportiu adequat i mitjons d’esport
• Una muda sencera de recanvi (Mainada)
• Tovallola, banyador i xancletes per a la piscina i la dutxa i ulleres de
		piscina
• Crema de protecció solar (millor una primera aplicació a casa)
• Ampolla buida per posar aigua i esmorzar
• Raqueta de tennis i/o pàdel (només per als nens i nenes que
		 participen en el Campus de Tennis i/o Pàdel)
NO ES POT DUR
• Diners i/o objectes de valor i consoles o altres tipus de jocs
• Ampolles plenes d’aigua congelada per a la hidratació dels nens/es
(risc de cop de calor)
ON DEIXAR I RECOLLIR ELS NENS/ES
• Mainada UB: Graderies de l’estadi
• Quitxalla UB: Graderies de l’estadi
• Vailets UB: Graderies de l’estadi
• Jovent UB: Graderies de l’estadi
• Campus de Futbol: Camp de futbol
• Campus de Tennis: Caseta de tennis
• Campus de Pàdel: Pista de bàsquet exterior

campusub@teampartners.net

TeamPartners

12

CAMPUS D’ESTIU 2021
SERVEI CARMENYOLA
En casos de permanència de 14 a 15.30 h, es permetrà,a qui vulgui, portar carmanyola i menjar en aquell horari. S’habilitaran taules a la zona de vending i es
disposarà de dos microones per escalfar dinars.
MESURES COVID
- Les ràtios per grup, disminuiran aquest any.
- Es respectaran grups bombolla en les activitats.
- És oblogatori l’ús de mascareta en els desplaçaments per la instal·lació d’un
lloc a l’altre.
- Hi haurà gel hidroalcohòlic distribuïts per la instal·lació i paper per netejar
espais i materials.
- S’aplicaran totes les normatives vigents que dicti la Generalitat.
ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Per una averia tècnica a la piscina de les instal·lacions d’Esports UB, no podrem
fer ús de la mateixa i utilitzarem les instal·lcions d’Hospitalet Nord, que estan al
costat mateix de les nostres instal·lacions d’Esports UB.
REUNIÓ INFORMATIVA
Es realitzarà una reunió informativa el dia 17 de juny a les 17:30 h al pavelló del
servei d’Esports de la UB.

campusub@teampartners.net
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