


Recomanacions de material i vestuari 

Es recomana que tots portin roba còmoda d’esport, a ser possible de colors clars i de cotó (el club 

proporciona una samarreta de la promoció). Cal recordar que portar roba clara aporta menys 

absorció d’escalfor; el cotó ajuda a que transpiri millor la nostra pell.  

D’altra banda també caldrà portar una raqueta de tennis i pala de pàdel (hi ha l’opció de lloguer de 

raquetes i de pales). Només queden exclosos de portar pala de pàdel els nens inscrits en la modalitat 

10 + 2 i infantil. En les diferents opcions del campus s’ha de portar la raqueta de tennis o de pàdel 

marcada amb el seu nom. 

A la motxilla hauran de portar: roba de bany, tovallola, xancletes, crema solar, una peça de fruita i 

una ampolla d’aigua per mantenir una correcta hidratació. Aquest material és necessari, ja que fem 

sortides a la platja i activitats aquàtiques al club, per tant seria aconsellable que tots portessin roba de 

recanvi. Cal recordar que per als alumnes de P3, P4 i P5 és obligatori portar roba de recanvi. 

 

Programa d’activitats del campus (exemples de programes subjectes a canvis per grups d’edat) 

 

CAMPUS   

 

8.00 a 08.50 Horari 

d’acollida. 

8.50 a 9.15 Entrada. 

9.15 a 9.30 

Organització. 

9.30 a 10.15 Minitennis. 

10.15 a 11.00 Iniciació a 

l’esport, 

psicomotricitat. 

11.00 a 11.30 Descans + 

peça de fruita. 

11.30 a 12.15 Llits 

elàstics. 

11.30 a 13.15 Happy 

Hour : MUGENDO / 

English for Kid’s. 

A més de les nostres  

activitats de lleure 

(gimcanes, danses i  

tallers). 

13.15 a 13:30 Descans i 

sortida, 

 

 

CAMPUS  INFANTIL 

 

8.00 a 08.50 Horari 

d’acollida. 

8.50 a 9.15 Entrada. 

9.15 a 9.30 Organització. 

9.30 a 10.30 Minitennis. 

10.30 a 11.30 Iniciació a 

l’esport, psicomotricitat. 

11.30 a 12.00. Descans + 

peça de fruita. 

12.00 a 13.15 Happy 

Hour : MUGENDO / 

English for Kid’s. 

A més de les nostres  

activitats de lleure (platja, 

gimcanes, olimpíades, 

tallers). 

13.15 a 13.30 DESCANS i 

SORTIDA. 

13.30 a 15.00 Menjador. 

15.00 a 15.30 Descans i 

sortida. 

15.30 a 16.30. Happy Hour 

: DESCOBRIM (taller 

d’arts plàstiques,  

emocions...). 

 

16.30 a 17.30 LES 

NOSTRES TARDES 

ELÀSTIQUES. 

 

CAMPUS  POLIESPORTIU 

 

8.00 a 08.50 Horari 

d’acollida. 

8.50 a 9.15 Entrada. 

9.15 a 9.30 Organització. 

9.30 a 10.30 Tennis. 

10.30 a 11.30 Pàdel. 

11.30 a 12.00 Descans + peça 

de fruita. 

12.00 a 13.15. Activitats de 

lleure (platja, gimcanes, 

multiesports, tallers...), a 

més gaudiran dels nostres 

divendres OLÍMPICS. 

13.15 a 13.45 DESCANS i 

SORTIDA. 

13.45 a 15.00 Menjador. 

15.00 a 15.30 DESCANS i 

SORTIDA. 

 

 

 

 

15.30 a 16.30 STAR GAMES. 

Tennis/pàdel/esquaix/ping-

pong/frontó/jocs 

interactius... 

 

16.30 a 17.30 LES NOSTRES 

TARDES ELÀSTIQUES. 

 

CAMPUS 1+1 

 

8.00 a 08.50 Horari 

d’acollida. 

8.50 a 9.15 Entrada. 

9.15 a 9.30 Organització. 

9.30 a 10.30 1 h de 

perfeccionament de tennis. 

10.30 a 11.30 Pàdel. 

11.30 a 12.00 Descans + peça 

de fruita. 

12.00 a 13.15 Activitats de 

lleure (platja, gimcanes, 

multiesports, tallers...), a 

més gaudiran dels nostres 

divendres OLÍMPICS. 

13.15 a 13.45 DESCANS i 

SORTIDA. 

13.45 a 15.00 Menjador. 

15.00 a 15.30 DESCANS i 

SORTIDA. 

 

 

15:30 a 16.30 STAR GAMES. 

Tennis/pàdel/esquaix/ping-

pong/frontó/jocs 

interactius... 

16.30 a 17.30 LES NOSTRES 

TARDES ELÀSTIQUES. 

 

CAMPUS PERFECCIONAMENT 

8.00 a 08.50 Horari 

d’acollida. 

8.50 a 9.15 Entrada. 

9.15 a 9.30 Organització. 

9.30 a 11.30 2 h de 

perfeccionament de tennis o 

de pàdel. 

11.30 a 12.00 Descans + peça 

de fruita. 

12.00 a 13.15 Activitats de 

lleure (platja, gimcanes, 

multiesports, tallers...), a més 

gaudiran dels nostres 

divendres OLÍMPICS. 

13.15 a 13.45 DESCANS i 

SORTIDA. 

13.45 a 15.00 Menjador. 

15.00 a 15.30 DESCANS i 

SORTIDA. 

 

 

 

 

15:30 a 16.30 STAR GAMES. 

Tennis/pàdel/esquaix/ping-

pong/frontó/jocs 

interactius... 

 

16.30 a 17.30 LES NOSTRES 

TARDES ELÀSTIQUES. 

 




