
Full d’inscripció 
Nom i cognoms participant:________________________________________________________  data Naix.: ______/______/____________ 

Persona i tlf. de contacte en cas d’emergència:____________________________________________________________________________ 

Observacions (malalties, medicacions, al·lèrgies, etc.):_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________  tlf.:_________________________________ 

Encercla la teva opció (englobant el preu de l’opció que escullis): 

ATLETISME 1 setm. A 1 setm. B 1,5 setm. 2 setm. 0,5 setm. 

Matí:         75 €          75 €         100 €       115 €          50 €  

Matí + dinar:         115 €         115 €         165 €      190 €          82 €  

Complet        145 €         145 €        200 €      240 €         100 €  

1 setm. A = del 25 al 29 de juny + jornada cloenda.     1 setm. B = del 2 al 6 de juliol + jornada cloenda 

 

 

Opció de guarderia abans de començar l’activitat (Tots els dies de 8:00 a 9:00 del matí: 20 €) 

 

+ info: 647-647-991  (Bartomeu) o a e.ics.te@gmail.com 

          

Nom del Pare/Mare/Tutor:_________________________________________________________  amb DNI____________________________ 

autoritzo al meu fill/a a participar a les activitats anteriorment assenyalades. A més, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui 

aparèixer en fotografies corresponents a les activitats de les estades, i dono el meu consentiment per a emprar aquestes imatges en 

campanyes de promoció i difusió de les diferents activitats organitzades pels organitzadors. 

Data i signatura: 

 

 

Les inscripcions i els pagaments es podran realitzar al Bar Ca’n Guillem, al camp de futbol el dimarts 12 i el dimecres 13 

de juny a les 19:00 o a les 20:30 (estarem entrenant amb l’atletisme) o bé el dia de la reunió informativa dilluns 18 de 

juny a les 20:00h al camp de futbol. També podeu enviar el full d’inscripció escanejat per e-mail (e.ics.te@gmail.com) 

juntament amb el resguard de pagament. El número de compte per a realitzar l’ingrés és el següent (indicar nom i 
cognoms del participant al remitent i campus atletisme al concepte):  

 “BANCA MARCH”  0061-0017-35-0076960114 

Recordau que el termini d’inscripció és dia  20 de juny del 2012 a les 23:00 h.  
 

 

          

PRESENTEN: 

I Campus d’Atletisme              
CA Porreres 2012 

 

 

    

    

    

� English & English & English & English & SportsSportsSportsSports    

� Tallers de nutricióTallers de nutricióTallers de nutricióTallers de nutrició    

    

www.eicste.wordpress.com - eicste@gmail.com 
 

Inclou: 

10 % descompte per germans o atletes del club // 15% si es compleixen les dues condicions 



 

                     CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE CAMPUS 

Dirigit a nins i nines nascuts entre el 2006 i el 1997. 

Quan?  de dilluns dia 25 de juny a dissabte 7 de juliol de les 9.00h a les 17.30h. 

On? Camp Municipal de Futbol “Ses Forques” i Pavelló Joan Llaneras – Porreres. 

Què farem? Vine a conèixer i practicar l’atletisme, a la vegada que fas noves amistats i t’ho passes d’allò 
més bé. L’objectiu principal serà practicar i aprendre JUGANT diferents modalitats de l’atletisme i, sobretot, 
gaudir durant tota la durada del campus d’unes jornades plenes de jocs i activitats individuals i col·lectives. 
Durant el matí practicaràs les diferents modalitats atlètiques (curses, salts, llançaments i proves 
combinades) a partir d’exercicis tècnics, de formes jugades, de jocs i de competicions. Per la tarda 
milloraràs l’anglès, aprendràs a alimentar-te i et divertiràs amb jocs alternatius.  

English & Sports 1h al dia d’anglès bàsic i relacionat amb l’esport:. 

Tallers de nutrició Aprèn els nutrients que necessites, les claus per a una dieta sana i equilibrada i les 
necessitats durant la pràctica esportiva. 

Què més? Dinar,  Berenar dematí  i horabaixa,  piscina, excursió, obsequis, jornada de cloenda (participació 
pares i mares) 

Flexibilitat! diverses opcions d’inscripció. 

Termini d’inscripció: dimecres 20  de Juny.        Reunió informativa: Dilluns 18 de juny a les 20:00 hores 
(Camp de Futbol de Ses Forques, despatx damunt del bar). 
 

Coordinació i direcció del Campus: La coordinació del campus serà a càrrec de Bartomeu Barceló Oliver i 
David Alique Bonet (Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per l’INEFC de Barcelona 
especialistes en futbol i atletisme, respectivament) .  Per a la realització del campus, tots els monitors 
comptaran amb la millor formació (llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport, diplomat en magisteri 
d’educació física i/o formació específica en futbol i/o atletisme). L’activitat English&Sports i els tallers de 
nutrició seran coordinades per Meritxell Arquer Prats (certificat del Cambridge Proficiency Exam i 
llicenciada en Biologia). 

ORGANITZA/COORDINEN: 

  

                              

 

FORMAT DEL CAMPUS I OPCIONS D’INSCRIPCIÓ 

Per tal d’adaptar-nos a la vostra disponibilitat  oferim diverses formes d’inscripció. Recordar que durant el 

matí els participants practicaran i milloraran l’atletisme a través d’exercicis tècnic-tàctics, jocs, tasques i 

competicions que es realitzaran a les instal·lacions de Ses Forques. Després anirem a l’Escola Nova i 

realitzarem les activitats de tarda: English&Sports, tallers de nutrició i jocs alternatius. Aquí teniu les 

opcions: 

Matí:  matins de dilluns a dijous de 9:00 a 13:00h, l’excursió del divendres i la jornada cloenda del dissabte.(*) 

Matí i dinar:  matins de dilluns a dijous de 9:00 a 15:00h (dinar inclòs), l’excursió del divendres i la jornada 

cloenda del dissabte.(*) (**) 

Campus Complet: Inclou les jornades del dilluns a dijous de 9:00 a 17:30h, l’excursió del divendres i la 

jornada cloenda del dissabte.(*) (**) 

TORNS: 

1 setmana:  A) del 25 al 29 de juny o  B) del 2 al 6 de juliol.    0,5 setmanes:  del 27 al 29 de juny. 

1,5 setmanes:  del 27 al 29 de juny i del 2 al 6 de juliol.  2 setmanes:  del 25 al 29 de juny i del 2 al 6 de juliol 
Jornada de cloenda: Totes les opcions inclouen la jornada de cloenda que es celebrarà el dissabte 7 de juliol 
(en cas de no haver-hi campus la primera setmana de juliol, aquesta jornada es celebraria el 30 de juny)  

* La realització del Campus anirà lligada a la participació d’un mínim de 15 persones.                                      
** L’opció de dinar estarà supeditada a la inscripció d’un mínim de 10 persones al torn de dinar.                     
El menjar i la beguda de l’excursió es durà directament des de casa. 

PATROCINA: 

           

     


