
Campus Olímpia
Inscripcions a partir del 26 d’abril

TORNS: 
TORN 1 (28 de juny al 2 de juliol) 
TORN 2 (5 al 9 de juliol) 
TORN 3 (12 al 19 de juliol) 
TORN 4 (19 al 23 de juliol) 
TORN 5 (26 al 30 de juliol) 
TORN 6 (30 d’agost al 3 de setembre) 
TORN 7 (6 al 10 de setembre) 

HORARI: 
De 9 a 13h i de 15 a 17h. 
Es pot escollir matí o matí i tarda amb el ser-
veis addicionals. La entrada i sortida es farà 
per la porta exterior d’accés al pavelló (C/ 
Feliu i Codina). No podrà marxar cap nen/a 
sol sense el permís del pare, mare o tutor.  

EDATS: 
De 3 a 17 anys. 
Nascuts entre l’1 de gener 2004 i l’1 de ge-
ner del 2018.  

SERVEI D’ACOLLIDA: 
Lloc: Porta exterior accés pavelló 
De 8h a 9h • De 13h a 14h  

SERVEI DE MENJADOR: 
Cuina pròpia i menús especials per al·lèrgies 
i/o intoleràncies. 
De 13.00h a 15.00h.  

GRUPS : 
Del mateix any de naixement, o un any per 
sobre/sota .
Els grups serán d’un màxim de 12 nens /ne-
nes. En cas de que en alguna franja horària 
o servei no hi hagi un mínim de 12 inscrip-
cions, la direcció es reserva l’opció de poder 
anul·lar l’activitat i/o servei en cas que no hi 
hagi el mínim d’inscripcions.  

PREUS PER TORN 
(BONIFICABLE FINS EL 90%): 
Torns 
• Matí:  79,00 € 
• Matí i tarda:  104,85 € 
• Acollida:  26,80 € 
• Menjador:  52,65 € 
• Acollida puntual:  6,30 € 
• Menjador puntual:  11,70 € 

SOL·LICITUDS D’AJUT ECONÒMIC 
(BONIFICAT FINS EL 90%): 
Si sol·licites beca ho hauràs de marcar 
degudament al procediment d’inscripció 
online. 

Si no demanes beca hauràs d’abonar el 
100% de la totalitat dels torns escollits. 

No es farà devolució almenys que notifi-
quis la baixa 15 dies abans de l’inici del torn 
inscrit. 

Les dates per a sol·licitud de beques van del 
24 d’abril al 21 de maig de 2021. 

Paral·lelament la tramitació de la inscripció 
al campus que desitgis omple la sol·licitud 
de beques de l’Ajuntament de Barcelona i 
segueix les instruccions marcades. Al se-
güent enllaç trobaràs tota la informació: 
www.barcelona.cat/vacances

ESPAIS: 
2 pavellons ideals per realitzar els jocs 
esportius i d’implement o els tallers ma-
nuals. En cas de pluja o per alguna necessi-
tat, s’utilitzarà per a fer-hi alguna activitat 
general per a tots els nens i nenes. Piscina 
de 33x25 i piscina d’aprenentatge poc pro-
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funda, segons la franja horària i activitat 
programada. La utilització és distribuirà per 
franges horàries, d’acord amb l’ocupació 
del recinte. Camp de futbol. Estudis d’activi-
tats dirigides. 

CAL PORTAR: 
• Roba esportiva
• Roba de bany: xancletes, casquet,  

banyador, tovallola  
• Gorra de sol 

• Crema de solar 
• Ampolla d’aigua
• Muda de recanvi (per a nens entre  

3 i 6 anys) 
• Esmorzar (el campus inclou una peça  

de fruita per nen/a) 

APOSTEM PER LA SOSTENIBILITAT: 
Fem del Campus un espai més sostenible, 
on continuem amb l’educació dels més 
petits pel respecte al nostre planeta trac-
tant de reduir els nostres residus. Aquestes 
són els aspectes i recomanacions a tenir en 
compte:

 - Serà obligatori portar un got de plàstic 
reutilitzable diàriament, que utilitzarem 
principalment a l’hora del dinar o beure 
en moments de descans. 

- Tracta que l’ampolla d’aigua que porteu 
sigui reutilitzable. 

- L’entrepà per a l’esmorzar no l’emboliquis 
en paper d’alumini o film. Utilitza carman-
yola o embolcalls de tela. 

EQUIP: 
En el Campus d’Estiu del CEM Horta hi ha un 
equip professional de tècnics esportius, els 
quals tenen la tasca de fer gaudir de totes 
les activitats a tots els nens i nenes del 
campus, a més de transmetre’ls valors de 
col·laboració amb els companys i educador-
s,respecte pel material i l’entorn, superació 
de nous reptes i hàbits d’higiene personal i 
de salut corporal. Aquest equip estarà sota 
la coordinació i responsabilitat del coordi-
nador de campus, a qui li heu de fer arribar 
qualsevol necessitat personal del vostre 
nen/nena. 

MESURES DE PREVENCIÓ E HIGIENE CO-
VID-19 
En el següent enllaç trobaràs totes les 
mesures de prevenció e higiene COViD-19: 
www.hortaesportiva.cat

PREGUNTES FREQÜENTS 
En el següent enllaç trobaràs resposta a 
possibles dubtes, tant si estàs pensant a 
inscriure a algun infant com si ja ho has fet: 
www.hortaesportiva.cat

Per a qualsevol qüestió ens pots escriure a: 
campus@hortaesportiva.cat 

INSCRIPCIONS: Inscripcions únicament 
online a partir de dilluns 26 d’abril al web 
www.hortaesportiva.cat


