


QUI SOM ?

Gestionem escoles de tennis/pàdel  

Organitzem campus esportius stage de tennis/pàdel 

Treballem en escoles del maresme en horari lectiu (programes de tennis en educació 
física) 



PROGRAMES DEL CAMPUS D’ESTIU 

CASAL D’ESTIU (P3, P4, P5) 

CAMPUS PRE-ESPORTIU (1er, 2on) 

CAMPUS ESPORTIU (A partir de 3er) 

STAGE DE TENNIS 





ESPAIS DEL C.T. LA RIERA 
 

Platja / Caics 

Parc del litoral 

Bosc pi del soldat 



Normativa: Un director de lleure, 60% dels monitors titulats. Un per cada 10 alumnes.  

Els grups consten d’un coordinador que està en constant comunicació amb el director.  

Treballem en equip. Reunions, planificacions, elaboració de graelles i activitats. 

ORGANITZACIÓ DEL CAMPUS D’ESTIU









MATERIAL DEL CAMPUS D’ESTIU



SAMARRETA CAMPUS D’ESTIU 



EXCURSIONS I VIVAC
4 DE JULIOL:  WATER WORLD I GNOMO PARK 

10 DE JULIOL: CAN GEL 

11 DE JULIOL: VIVAC (amb activitat especial de tarda) 

18 DE JULIOL: BOSC VERTICAL/CIRCUIT SENSORIAL

**INSCRIPCIONS VIA FORMULARI DEL 3 AL 10 DE JUNY** 



Porteu roba fresca i còmoda 
Els més petits han de portar una muda per si els hem de canviar 
Cal que estigueu pendents del calendari d’activitats, sortides i excursions  

- Tallers: es poden embrutar amb pintures o coles. Cal portar una samarreta vella.  
- Protecció del Sol: portar una gorra i crema solar.  
- Tennis: sabates esportives i raqueta  
- Piscina: ulleres de bany, banyador, tovallola, xancles, gorra i crema solar  

 
Cal marcar la roba i l’equip, sabates, gorres, raquetes, bombolletes, vestits de bany, etc.  
  

Arribades i recollides  
puntualitat 
Cal informar de la falta d’assistència i dels retards 
 
Si recollirà el nen o la nena alguna persona diferents a les autoritzades  
Necessitats especials  
 
Cal informar de les necessitats especials: règims alimentaris, medicaments, etc. 

IMPORTANT



PÀGINA WEB

Menús setmanals 

Programació d’activitats 

Inscripcions sortides i preus 

Normativa i recomanacions 

Fotografies de les activitats 

Bústia de suggeriments

www.etclariera.com 

etclariera@gmail.com

http://www.etclaietania.com
mailto:adlaietania@gmail.com

