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Del 25 de juny al 6 de setembre
CEM PARCdelGARRAFESTIUCampus d’

de 3 a 15 anysde 3 a 15 anysde 3 a 15 anys

EXPLOREREXPLORER

KIDFIT GOURMETKIDFIT GOURMET

KIDFIT ENGLISHKIDFIT ENGLISH

NATACIÓNATACIÓ

PÀDELPÀDEL

Serveis opcionals 
per adaptar-nos a

 les teves necessitats

Menú 
SALUDABLE

Acollida 8:00 am
i 13.30-14.00h.

Torns 
setmanals

Esport i diversió 
a les millors 
instal·lacions.

Esport i diversió 
a les millors 
instal·lacions.

Els nens i nenes del Campus KIDFIT del CEM PARCdelGARRAF, 
fan activitats esportives a les nostres piscines, a les sales 
climatitzades, i a les pistes de pàdel i d’atletisme. Amb seguretat,  
en grups reduïts i sota la supervisió i dinamització del nostre equip 
de monitors infantils i esportius.  Moltes activitats es desenvolupen 
introduïnt l’anglès i, tenint enguany com a fil conductor “Els 
Increïbles”, organitzem sortides de caràcter cultural i lúdic, i els 
divendres farem representació teatral!

Data
Del 25/6 al 06/9.  Dilluns a divendres (laborables) en torns 
setmanals.

Edat dels nens i nenes
3* a 15 anys.  *Nascuts abans de l’1 de juny de 2016.  

Lloc 
CEM PARCdelGARRAF, Ronda Ibèrica 60. 

Horari
9.00 - 13.30h, amb possibilitat d’acollida des de les 8h, i també de 
13.30 a 14.00h.  Juny, juliol i setembre, opció de dinar amb 
monitoratge (fins a les 15h), o dinar + tarda + Enjoy English 
Afternoon (fins a les 17h).

Documentació necessària
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social de l’inscrit i import de 
l’activitat.

Inscripcions obertes des del 13/05 (ex-campistes des del 26/04).

Preus
estada bàsica, de 09:00-13:30h

Nen/a abonat/da  67,00 €/setmana
Fill/a d’abonat/da   69,50 €/setmana
No abonats/des  79,00 €/setmana

Serveis opcionals
Els imports s’han d’afegir a l’estada bàsica

Dinar i Monitoratge  Setmana  +58,50€
estada de 9.00 a 15.00h  Dia  +13,80€

Dinar, Tarda i 
Enjoy English 3d/setmana  Setmana +86,00€
estada fins les 17.00h  Dia +19,90€

Acollida    +1€/ús
des de les 8.00 fins les 9.00h 
i de 13.30 a 14.00h
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Famílies!  
Descomptes 

per a germans i 

germanes que vinguin 

junts: 1er 10%, 2on 

15% i 3er 20%.

20%
Vine al campus 

3 setmanes o més! 

T’estalviaràs el 20% 

des del tercer torn.

Col·labora
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Estiu 2019
CMES ESPORTIUlaPISCINANATACIÓCursets de

2
intensius d’Es�u

2
intensius d’Es�u
Cursets ideals per a un aprenentatge 
més ràpid de la natació.  Són perfectes 
per a nens i nenes d'iniciació i també 

per als que ja han fet cursets 
durant l'any però volen 

seguir 
progressant. 

Van adreçats a 
nens i nenes de 3 

anys en endavant*.  
S’organitzen en 

sessions de 45 minuts 
diaris de dilluns a 

divendres, i es 
contracten per torns de dues setmanes.

Cursets ideals per a un aprenentatge 
més ràpid de la natació.  Són perfectes 
per a nens i nenes d'iniciació i també 

per als que ja han fet cursets 
durant l'any però volen 

seguir 
progressant. 

Van adreçats a 
nens i nenes de 3 

anys en endavant*.  
S’organitzen en 

sessions de 45 minuts 
diaris de dilluns a 

divendres, i es 
contracten per torns de dues setmanes.
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POPS i PETITS

Pops: entre 24 i 36 mesos
Petits: nascuts els anys 2013-2014-2015-2016*
 Peixos: nivell inicial, no cal nivell acreditat
 Dofins i Balenes: cal nivell acreditat
58,96 € / torn 2 i 3 (10 sessions)
53,06 € / torn 1 i 4 (9 sessions)

* Nascuts el 2016 que tinguin més de 36 mesos a l’inici del curset

INFANTILS
Nascuts l’any 2012 o anteriors.
Taronges: nivell inicial, no cal nivell acreditat
Verds, Blaus, Vermells, Joves i Sprint: cal nivell acreditat
46,54 € / torn 2 i 3 (10 sessions)
41,89 € / torn 1 i 4 (9 sessions) 

ADULTS
75,74 € / curs 

DURADA i CALENDARI

PETITS i INFANTILS 
Cada torn dura 2 setmanes i es faran classes cada dia, de dilluns a 
divendres, excepte festius.  S’ofereixen 4 torns (Torn 1 25/6 - 4/7, 
Torn 2 08 - 19/7, Torn 3 26/8 - 06/9 i Torn 4 09 - 20/9).  

ADULTS
Tres sessions setmanals (dilluns-dimecres-divendres).
Torn únic: del 25 de juny al 19 de juliol (quatre setmanes).

INSCRIPCIONS
Documentació necessària: certificat de nivell.

27/05 Pops, peixos, dofins i balenes (també germans).

28/05 Taronges, verds, blaus, vermells, joves i sprint.

29/05 en endavant, tots els nivells.

Atenció, molt important!
Els cursets s’organitzen per nivell natatori, i cal tenir-lo acreditat.  
És imprescindible que els alumnes nous, abans de fer la inscripció, 
facin una prova de nivell, excepte aquells que no tinguin 
experiència prèvia, que entrarien directament al nivell inicial del 
grup d’edat.  
Cursetistes 2018-19: si us plau, consulteu a recepció els nivells 
definitius assolits durant aquest curs a partir del dia 20 de maig.

Places limitades. Informació i inscripcions a la recepció del 
CMES ESPORTIUlaPISCINA.

POPS i PETITS

Pops: entre 24 i 36 mesos
Petits: nascuts els anys 2013-2014-2015-2016*
 Peixos: nivell inicial, no cal nivell acreditat
 Dofins i Balenes: cal nivell acreditat
58,96 € / torn 2 i 3 (10 sessions)
53,06 € / torn 1 i 4 (9 sessions)

* Nascuts el 2016 que tinguin més de 36 mesos a l’inici del curset

INFANTILS
Nascuts l’any 2012 o anteriors.
Taronges: nivell inicial, no cal nivell acreditat
Verds, Blaus, Vermells, Joves i Sprint: cal nivell acreditat
46,54 € / torn 2 i 3 (10 sessions)
41,89 € / torn 1 i 4 (9 sessions) 

ADULTS
75,74 € / curs 

DURADA i CALENDARI

PETITS i INFANTILS 
Cada torn dura 2 setmanes i es faran classes cada dia, de dilluns a 
divendres, excepte festius.  S’ofereixen 4 torns (Torn 1 25/6 - 4/7, 
Torn 2 08 - 19/7, Torn 3 26/8 - 06/9 i Torn 4 09 - 20/9).  

ADULTS
Tres sessions setmanals (dilluns-dimecres-divendres).
Torn únic: del 25 de juny al 19 de juliol (quatre setmanes).

INSCRIPCIONS
Documentació necessària: certificat de nivell.

27/05 Pops, peixos, dofins i balenes (també germans).

28/05 Taronges, verds, blaus, vermells, joves i sprint.

29/05 en endavant, tots els nivells.

Atenció, molt important!
Els cursets s’organitzen per nivell natatori, i cal tenir-lo acreditat.  
És imprescindible que els alumnes nous, abans de fer la inscripció, 
facin una prova de nivell, excepte aquells que no tinguin 
experiència prèvia, que entrarien directament al nivell inicial del 
grup d’edat.  
Cursetistes 2018-19: si us plau, consulteu a recepció els nivells 
definitius assolits durant aquest curs a partir del dia 20 de maig.

Places limitades. Informació i inscripcions a la recepció del 
CMES ESPORTIUlaPISCINA.

-10%
Contractant 

2 torns o més!
Descompte aplicat als torns contractats el 

mateix dia, i per a un mateix cursetista.  En 
cas de cancel·lació parcial, es restarà la 

quantitat total descomptada de 
l’import a reemborsar.

Col·labora


