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@campuspedritxes fb.com/cdterrassa190 Butlletí del Campus

Esplai Poliesportiu Hockey Tennis Pàdel

Tecnificació de Hockey Tecnificació de Tennis

BLOC 1 del 28 de juny al 30 de juliol (5 setmanes)

flickr.com/cdterrassa1910

BLOC 2

Des del CD Terrassa Hockey hem preparat el millor campus del
Vallès. Un campus en el qual podràs gaudir al màxim de l'esport,
compartir vivències amb altres nens i nenes de la teva edat i tot
això en un entorn immillorable. Després d'un any tan atípic com
el que hem viscut, us oferim la combinació perfecta entre
diversió, salut i seguretat. No ho dubteu, us hi esperem!

Torna el campus!

Troba'ns a les xarxes

del 30 d'agost al 10 de setembre (2 setmanes)

El dia 23 i 25 de juny s'organitzaran dues jornades d'activitats poliesportives
per a tots els nens i nenes que ho solicitin (consultar preus) 

Estela García
Coordinadora del Campus

https://www.instagram.com/campuspedritxes/
https://www.instagram.com/campuspedritxes/
https://www.facebook.com/cdterrassa1910
http://eepurl.com/dEkzg9
https://www.flickr.com/cdterrassa1910


Horaris

TORNS MATÍ MATÍ I
DINAR

TOT
EL DIA

14.30h Tallers

15.15h Recollida dels nens i nenes del torn de MATÍ I DINAR

15.30h Esports, jocs i piscina supervisada per zones

18.00h Fi de la jornada TOT EL DIA

9.30h Inici activitats: esports, jocs i piscina supervisada per zones

13.15h Dinar (per torns)
Recollida dels nens i nenes del torn de MATÍ

9.15h Arribada control de temperatura

8.00h Acollida gratuïta (amb inscripció prèvia)



Servei d'autocar

Tots els nens i nenes han d'arribar a la parada de l'autocar acompanyats.

És imprescindible inscriure als nens i nenes per poder pujar a l'autocar.

Abans de pujar es farà control de temperatura i desinfecció de mans amb
gel hidroalcohòlic.

Serà obligatori portar la mascareta ben posada durant tot el trajecte.

El servei de bus s’oferirà amb les garanties sanitàries
pautades, per aquest motiu, aquest any els nens i nenes es
que agafin el bus hauran d’estar inscrits i assignats a un bus i
parada prèviament. Només es pot modificar amb 5 dies
d’antelació.

Per tal de garantir les mesures
sanitàries i protocols exigits, és  
indispensable haver inscrit a
l'infant prèviament al servei 
 d'autocar per poder-ne fer ús.

El servei d'autocar de
baixada s'oferirà en cas que
hi hagi un mínim de nens i
nenes inscrits. Té un cost
addicional de 4 € per viatge.

NORMATIVA



C/ Vallhonrat | Rbla. d'Ègara

Estació FFCC | Rbla. d'Ègara

RENFE | Pg. 22 de Juliol

Bus Universitat | Av. Jacquard

Dona treballadora | Av. Jaume I

Pl. de l'Aigua | Av. Jaume I

Pl. Sant Jordi | Matadepera

CD Terrassa Hockey

Pl. Ricard Camí (BBVA) | Rbla. d'Ègara

Pl. d'Andalusia | Av. Jaume I

Mercadona | Rbla. d'Ègara

Liceu Egara | Ctra. Castellar

RENFE | Pg. 22 de Juliol

CD Terrassa Hockey

Pl. Sant Jordi | Matadepera

Pl. d'Andalusia | Av. Jaume I

Supermercat Dia |Pg. 22 de Juliol 

IES Terrassa | Rbla. d'Ègara 

Pl. de l'Aigua | Av. Jaume I

Autocar de baixada

Autocar de pujada

8:30h

13:30h 18:00h



Banyador, tovallola i xancletes

Crema solarGorra

MascaretaCantimplora

Tot marcat
amb el nom!Muda de recanvi

PER ESPLAI:

NO recomanem portar diners ni objectes de valors

Si perdeu algun objecte pregunteu per l'espai d'objectes perduts a la recepció

Roba i calçat esportiu

Esmorzar

Què cal portar? 

(Recomanem menjar saludable: entrepà, fruita...)



 1

Entrada

L’accés serà per l’entrada habitual fins al punt de mesura de temperatura,
situat a l'altura del parc infantil.

Una vegada se'ls hagi pres la temperatura aniran cap al punt de trobada
amb la seva secció.

Els pares i mares d'esplai disposaran d'una zona d’aparcament reservada
al parquing per poder acompanyar als infants fins al punt de trobada.

Per tal d’evitar aglomeracions dels participants i acompanyants,
s’establirà un circuit d’entrada a les instal�lacions del club amb cotxe. 

Mesures COVID-19
Protocol especial d'entrada i sortida del club

ARRIBADA DELS INFANTS



 2 Control de temperatura i simptomatologia diària

 3 Ampliació d'espais de menjador i torns de dinar

 4 Delimitació d'espais per seccions

 5 Grups bombolla amb un monitor o monitora fix

Sortida

Per recollir als infants serà necessària una identificació. En  cas
que no vingui el pare, la mare o el tutor/a, s'haurà d'autoritzar
prèviament.

RECOLLIDA DELS INFANTS

 



 

 6 Desinfecció diària del material utilitzat

 7 Higiene de mans sistemàtica amb gel hidroalcohòlic

 8 Ús de la mascareta d'acord amb la normativa sanitària

 9 El club disposa d’un espai d’aïllament per a nens i nenes que
tinguin febre o presentin símptomes.

En el cas que un infant d'un
grup bombolla sigui positiu
s'avisarà a la resta de famílies
afectades per iniciar el
protocol d'actuació seguint les
òrdres de les autoritats
sanitàries.



Places limitades

Cada dimarts tanquem les inscripcions de la setmana següent

Inscripció

Feu clic aquí

Feu clic aquí

2 Seleccioneu l'opció "Inscriure fills (UNITAT FAMILIAR)"

1 Entreu a la pàgina d'inscripció i inicieu sessió

3 Ompliu TOTS els camps amb les dades sol�licitades i cliqueu a
"Validar", una vegada es validin les dades premeu "Següent"

4 Una vegada finalitzada la preinscripció rebreu un mail amb el
resguard, signeu i envieu-lo escanejat a campus@cdterrassa.cat

Sa

marreta de regal 

Les credencials d'accés a la inscripció
són les mateixes que utilitzeu per

accedir a l'App mòbil i l'oficina virtual.
 

Si tens problemes per accedir, posa't en
contacte amb la recepció del club.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

SOCIS NO SOCIS
Demaneu les vostres credencials d'accés

a través del següent formulari.

o entreu a bit.ly/3tnCYF3

o entreu a bit.ly/33i535R

https://bit.ly/3tnCYF3
https://bit.ly/33i535R
mailto:malito:campus@cdterrassa.cat
https://bit.ly/3tnCYF3
https://bit.ly/33i535R


Quota de soci INDIVIDUAL gratuïta pel nen o nena mentre fa campus

Preus

NO SOCIS
Núm. de setmanes 1 2 3 4 5

Matí 234€117€ 421€333€ 480€

Matí i dinar 316€158€ 569€450€ 648€

Tot el dia 378€189€ 680€539€ 775€

SOCIS
Núm. de setmanes 1 2 3 4 5 1 dia

Matí 170€85€ 306€242€ 349€

Matí i dinar 264€132€ 475€376€ 541€

Tot el dia 298€149€ 536€425€ 611€

*

*antiguitat mínima de 4 mesos

DESCOMPTES
Descompte per a famílies nombroses15%DESCOMPTE DEL 10%

Si fas la inscripció abans del
25/05/2021

descomptes no acumulables

Descompte pel 2n fill que s'inscrigui5%

Pujada
Gratuït

Baixada
4€ (per viatge)

AUTOCAR

17€

27€

30€

1 dia

24€

32€

38€

De 8h a 9h
Gratuïta

ACOLLIDA



El club disposa de maniguets per a tots els infants. És obligatori
portar maniguets o bombolleta en tot el recinte de la piscina.

Per a nens i nenes de 2015 a 2017

Esplai és la modalitat del Campus destinada als més petits. Es
realitzaran un conjunt d’activitats (jocs, esports, tallers, entre d’altres)
amb l’objectiu d’estimular el desenvolupament dels infants i introduir-los
a la pràctica esportiva, envoltats d’un entorn privilegiat i ambient
engrescador.

Els nens i nenes d'Esplai es dividiran per grups segons l'edat. Les
activitats s'adaptaran al nivell de desenvolupament de cada grup.

Cal portar roba de recanvi a la motxilla.
És important portar tot el material marcat amb el nom.
El berenar està inclòs.

Marçal Manaut
Coordinador d'Esplai

Esplai

Punt de recepció/recollida
Camp mini 6×6 (al costat del pàdel) 

Accés per les grades del camp 1

Grups de 6 a 8 alumnes

Inclou curset de natació per a tots els nens i nenes que es quedin tot el dia.



El Campus de Poliesportiu va dirigit a tots aquells nens i nenes que
tinguin ganes de passar-s'ho molt i molt bé practicant diferents esports:
hockey, tennis, frontennis, pàdel, rugby, bàdminton, handbol…
Provant les diferents disciplines podran descobrir quina és la que més
els hi agrada, tindran l’oportunitat de viure noves experiències i conèixer
nous amics i amigues, i tot això en un entorn natural immillorable com el
de Les Pedritxes.  

Per a nens i nenes de 2005 a 2014

Jordi Fitó
Coordinador de Poliesportiu

Portar roba (tota marcada amb el nom) i calçat
adequat per a fer activitat esportiva, gorra,
cantimplora crema solar.
És recomanable portar una muda de recanvi per a
després de la piscina

Punt de recepció/recollida
Zona d’arbres del costat dels gronxadors. 

Accés amb cotxe fins al control de temperatura.

Poliesportiu

Grups de 8 a 10 alumnes

Inclou curset de natació per a tots els nens i nenes que es quedin tot el dia.



Esport de referència en el nostre Club,
pensat per tots els nens i nenes que
vulguin iniciar-se en el hockey o
progressar després d’una temporada
atípica a l'escola del club.

Per a nens i nenes de 2005 a 2014

A través de jocs, circuits, partits i esports de transferència al hockey
(futhockey, hockey-tennis, hockey-vòlei…) buscarem la millora dels
gestos tècnics i tàctics de cada jugador i jugadora. Diversió, valors i molt
aprenentatge! 

Punt de recepció/recollida
Accés amb cotxe fins al control de temperatura.

Els monitors els portaran a la Zona de l’era, davant del bar 

Alejandro Ayabarrena
Coordinador de Hockey

Grups de 8 a 10 alumnes

Hockey

Per garantir la seguretat durant la pràctica esportiva és important
que tots els nens i nenes portin el material de protecció esencial
per jugar hockey (bucal i canelleres).



Grups de 7 a 8 alumnes

Per a nens i nenes de 2005 a 2014

Punt de recepció/recollida
Accés amb cotxe fins la zona de control de temperatura.

Recepció: Pista 4         Recollida: Bancs de l'Era
Michele Mormile
Coordinador de Tennis

Esport de referència en el nostre club, el Campus de Tennis Perfeccionament
va dirigit a tots els jugadors i jugadores que vulguin iniciar-se en l'esport o
perfeccionar les seves habilitats.

Tennis

Grups organitzats per edats i nivells.
Disposem de material pels nens i nenes que no en tinguin.
És important que el calçat sigui l’apropiat (sola llisa).

Aquest any, com a novetat, els nens i nenes de Tennis Perfeccionament
tindran l'oportunitat de fer competició (30€ per setmana*), a més a més de
tots els jocs, circuits, exercicis i partidets que es faran per tal de seguir
millorant la tècnica i presa de decisions dintre del terreny de joc. 

*Suplement per nen/a, sense descompte, només possible amb l'opció de tot el dia



Per a nens i nenes de 2005 a 2014

Mireia Fernández
Coordinadora de Pàdel

Punt de recepció/recollida
Accés amb cotxe fins al control de temperatura.

Arbre de les pistes de pàdel

El Pàdel és un dels esports de referència pels
valors que aporta a la seva pràctica, tals com
valors socials i esportius, solidaritat, amistat,
familiar i diversió. Això és el que volem
transmetre a les nenes i nens que vinguin a
gaudir del nostre campus d’enguany.

Pàdel

El Campus de Pàdel està pensat per aquelles persones que vulguin 
 iniciar-se en l'esport o perfeccionar la seva tècnica o tàctica a pista.
Gaudirem de l'esport a través de l'entrenament tècnic i físic, participació
en campionats,  jocs i per descomptat, molta diversió!

El club disposa de pales de pàdel per aquells nens i nenes que
no disposin d'una.
Els grups s'organitzaran en funció de l'edat i nivell



Grups de 8 alumnes

Per a nens i nenes nascuts fins 2010

Punt de recepció/recollida
Accés amb cotxe fins al control de temperatura.

Escales Camp Hockey 1. 

SOCISSOCIS NO SOCISNO SOCIS

Aleix Vericat
Coordinador de Tec. Hockey

Del 5 al 23 de juliol

L'equip tècnic de Tecnificació de Hockey està format per jugadors i
jugadores dels primers equips del club. Durant tot el stage es realitzaran,  a
més a més d'exercicis centrants en la millora i progressió del participant,
sessió de vídeo, entrenaments específics amb convidats d'honor,
competicions i sortejos de material. S'oferirà entrenaments específic per a
porters i porteres. 

L’objectiu de la Tecnificació de Hockey és
millorar i potenciar la tècnica individual, la
tàctica i les decisions creatives dels jugadors i
jugadoreses per tal de fer un salt de qualitat
a l’hora de jugar amb l’equip. 

Tecnificació de Hockey

És molt recomanable que es faci tot el dia per garantir una
adequada progressió i és important no perdre’s cap visita d'un
convidat d'honor.

Núm. de setmanes 1 2 3

Matí 224€112€ 319€
Matí i dinar 320€160€ 456€
Tot el dia 406€203€ 579€

Núm. de setmanes 1 2 3

Matí 304€152€ 433€

PREUS

Mati i dinar 382€191€ 544€
Tot el dia 520€260€ 741€

*antiguitat mínima de 4 mesos

*



Per a nens i nenes nascuts fins 2010

Oriol Garrido
Coordinador de Tec. Tennis

Punt de recepció/recollida
Accés amb cotxe fins al control de temperatura.

Zona entrada pistes de tennis (bancs)

Grups de 3 alumnes

La secció de Tennis Tecnificació està  
 pensada per tots aquells jugadors i jugadores
que competeixen durant la temporada.
Entrenaments reduïts intensos on es
treballarà la tècnica, tàctica i preparació física
pels partits.

Tecnificació de Tennis

Tots els jugadors i jugadores que formin part de la Tecnificació de Tennis
comptaran amb uns plans d'entrenaments específics i individualitzats adaptats
a les seves necessitats, amb uns objectius concrets per tal de millorar
tècnicament,  estratègicament i aspectes mentals de cara a la competició.

És molt recomanable que el participant es quedi tot el dia per
garantir una adequada progressió durant les setmanes de
Tennis Tecnificació.

SOCISSOCIS
Núm. de setmanes 1 2 3 4 5

Tot el dia 436€218€ 784€621€ 893€

PREUS



2021CAMPUS D'ESTIU

ON SOM?ON SOM?

CONTACTECONTACTE

654 34 69 01 campus@cdterrassa.cat93 787 05 02

Us hi esperem!

 Ctra. Terrassa a Talamanca, Km 5.6,
08230 Matadepera, Barcelona

https://wa.me/34654346901
mailto:campus@cdterrassa.cat
tel:34937870502
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