Campus Olímpia ’18
UN CLÀSSIC ESPORTIU DE L’ESTIU

CAMPUS OLIMPIA CEM MARESME
Adreçat a nens i nenes de 5 a 16 anys.
REUNIÓ INFORMATIVA:
Dimarts 11 abril de 18.30h a 19.30h
Al Campus de Futbol del CEM Mareseme (de P5 a 4rt. de l’ESO) es treballa la
intencionalitat tàctica del futbol sala, futbol 7 i futbol 11.

OBJECTIUS
L’objectiu principal del campus és aprendre a millorar aspectes tècnics i tàctics del
futbol mitjançant un ambient de treball de companyonia i diversió.

OBJECTIUS ESPECÍFICS






Entendre la practica esportiva com element de diversió i de salut.
Millorar destreses físiques, psíquiques i psicomotrius.
Respectar les normes de joc i a l’adversari.
Aprendre a valorar l’afany de superació per damunt del resultat.
Descobrir noves formes de joc

METODOLOGIA SMARTFUTSAL
Seguint el nou model educatiu competencial, Smartfutsal aplica un mètode amb un model
d’aprenentatge on el cervell és el protagonista principal. Un aprenentatge significatiu,
basat en tasques que es diuen “experiències”, amb diferents càrregues d’exigència
cognitives i, on sobretot, es destinen “pautes de reflexió”.

PROGRAMA DIARI




Elaboració dels grups de treball segons nivells
Sessions matinals: treball dels aspectes tècnics del xut, passada i control, regat,
possessió i posició, transició i iniciació....
Sessions de tarda: treball dels conceptes abans esmentats a través de competicions,
jocs i circuits tècnics d’habilitats, partits modificats o amb regles específiques.

ACTIVITATS PROGRAMADES
Els torns:
SETMANA 1

• Del 25 al 29 de juny

SETMANA 2

• Del 2 al 6 de juliol

SETMANA 3

• Del 9 al 13 de juliol

SETMANA 4

• Del 16 al 20 de juliol

SETMANA 5

• Del 23 al 27 de juliol

LES SORTIDES
Setmana 1: Sortida al Waterworld de Lloret de Mar.
Setmana 2: Sortida al Bosc Urbà i parc del Forum.
Setmana 3: Sortida al Sharma Climbing de Barcelona
Setmana 4:. Sortida al Waterworld de Lloret de Mar.
Setmana 5: Sortida al Salting Barcelona CET10.
CADA SETMANA COMPETICIÓ INTERCAMPUS
Cada divendres, al llarg de les 5 setmanes de durada de la Campanya d’estiu ‘18 (del 25
de juny al 27 de juliol), es realitzarà un Torneig entre els diferents Campus de Futbol
sala organitzats per CET10: CEM La Palmera, CEM Maresme, Artós Sports Club i CEM
Bogatell. A cadascuna de les 4 instal·lacions, es reuniran tots els infants d'una categoria
específica (Menuts i menudets, Benjamí, Aleví, Infantil – Cadet), per gaudir d'un dia de
partits.

QUÈ CAL PORTAR AL CAMPUS?






Muda de recanvi i necesser amb els estris d’higiene personal.
Equip de bany: banyador, xancles (ideals tipus “crocs”), casquet de bany, tovallola i
ulleres.
Roba esportiva i bambes.
Esmorzar i una ampolleta amb aigua (disposem d’aigua corrent).
Crema solar.

PREUS I HORARIS PER MODALITATS
HORARI
De 9h a 13h
Ampliació de 13h a 14h
De 9h a 17h
ACOLLIDA MATINAL (De 8h a 9h)

PREU
76,15€/setmana
5€
141€/setmana
Gratuïta

COM TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ
La tramitació d’AJUTS ECONÒMICS I BEQUES de la campanya d'estiu 2018 tindrà lloc al
CEM Maresme (carrer Pallars, 484):


SOL·LICITUD d’Ajuts econòmics i Beques





Període: Del 23 d’abril al 9 de maig de 2018
Horari:
 De dilluns a dijous de 9.00h a 13.30h i de 16.00h a 18.30h
 Divendres de 9.00h a 13.30h i de 16.00h a 17.30h
 El dilluns dia 30 d’abril de 9.00h a 14.00h

INSCRIPCIÓ de beneficiaris d’Ajuts econòmics i Beques:



Període: Del 28 de maig al 16 de juny de 2018
Horari:
 De dilluns a dijous de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 17.30h
 Divendres de 9.00h a 13.30h i de 16.00h a 17.00h
* Per rigorós ordre de torn.



La sol·licitud MONITORS DE SUPORT PER A L A INCLUSIÓ es farà del 23 d’abril al
25 de maig de 2018 a les oficines de CET10 (Rambla Guipúscoa 23-25, baixos 3).
Caldrà adjuntar el certificat oficial de la discapacitat del nen i/o nena i el full
d’inscripció.



Les INSCRIPCIONS (sense sol·licitud d’ajuts) tindran lloc a partir del dilluns dia 23
d’abril de 2018 al CEM Maresme (C/ Pallars, 484).

