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Estades poliesportives III Estada de Ritmica i Aerobic
´
Les activitats estan encaminades a desenvolupar
els coneixements teòrics i pràctics d'esports com el
bàsquet, l'handbol, l'atletisme, el futbol i altres
esports alternatius com el tennis taula, el bàdminton
o senderisme. Adreçada a nois i noies de 9 a 16
anys. Es fan durant els quatre torns, del 26 de juny al
28 de juliol i del 3 al 8 de setembre.

Adreçada a nenes i nens de 4 a 16 anys,
l'imparteixen tècniques especialitzades en les
disciplines de rítmica i aeròbic. Encaminades a la
iniciació lúdica i el perfeccionament de la tècnica.
Es faran durant el primer, segon i tercer torn, del 26 de
juny al 28 de juliol.

Estades preesportives

VIII Estada d'Hoquei

Es basen en activitats encaminades a desenvolupar
la coordinació i la capacitat psicomotriu general
dels nens i nenes de 5 a 8 anys. Alhora se'ls
familiaritza amb els fonaments bàsics d'esports
d'associació com bàsquet, futbol, handbol i,
individuals com atletisme o el judo . Es fan durant els
quatre torns del 26 de juny al 28 de juliol i del 3 al 8
de setembre.

Adreçada a nens i nenes de 3 a 11anys. Pensada
per facilitar l'iniciació i el perfeccionament de la
pràctica de l'hoquei. La imparteixen tècnics
especialitzats en treball d'hoquei. Es durà a terme el
tercer torn del 17 al 28 de juliol.

XIV Campus de Futbol

II Estada de Volei

Adreçat a nois i noies de 5 a 16 anys. L'imparteixen
tècnics titulats i especialitzats en treball de futbol
base. L'objectiu principal es millorar la tècnica
individual i en les edats més avançades iniciar-se en
el conceptes tàctics del futbol.Es farà durant el
segon i tercer torn, del 3 al 28 de juliol.

X Estada de patinatge
La imparteixen tècniques especialitzades en
patinatge. Està adreçat a noies i nois de 5 a 16 anys.
Encaminada a permetre la iniciació al patinatge i el
perfeccionament de la tècnica d'una forma lúdica.
Es farà el primer torn, del 3 al 14 de juliol.

Adreçada a l'iniciació i el perfeccionament en
la pràctica del voleibol. L'imparteixen tècnics
especialitzats en voleibol, es farà durant el tercer
torn, del 17 al 28 de juliol.

Horari General
9.00
9.10
9.45
11.00
11.15
12.00

Incorporació
Activitats lúdiques i culturals
Activitat esportiva
Esmorzar
Activitat esportiva
Piscina

13.00 Dinar [a l'hotel Can Pinxo]
15.00
16.00
17.00
18.00

Activitats lúdiques i culturals
Activitat esportiva
Piscina
Fi de la jornada
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1r torn del 26 al 30 de juny
2n torn del 3 al 14 de juliol
3r torn del 17 al 28 de juliol

www.ccselva.org/esports

4t torn del 4 al 8 de setembre

