
Plaça Can Roig s/n – 08629 Torrelles de Llobregat (Barcelona) 

Tel. 667 52 82 58 (Jordi) / 664 23 07 33 (Albert) - uetorrelles@gmail.com 

Unió Esportiva Torrelles 

Campus d'Estiu 2021 

                       

 

          
 

CAMPUS ESPORTIU 2021 
 
 
Benvolgudes famílies, 

 

Després de la confiança dipositada en nosaltres aquests darrers anys, iniciem aquest VIII 

Campus Esportiu, organitzat per la Unió Esportiva Torrelles, amb moltes ganes i il·lusió. 

 

  Des del Club volem que el campus sigui un espai on els nens i nenes aprenguin, ja no 

només aspectes propis del Futbol com són la tècnica i la tàctica, sinó també els valors de 

l’esport (actitud, cooperació, esforç, solidaritat...). 

 

OBJECTIUS DEL CAMPUS: 

 

▪ Perfeccionar la tècnica i tàctica de cada jugador/a 

▪ Gaudir de les diferents activitats lúdiques esportives 

▪ Integrar hàbits d’higiene personal,  nutrició i d’hidratació 

▪ Conèixer els valors de l’esport 

▪ Millorar les relacions interpersonals amb els companys 

 

A QUI VA DIRIGIT? 

Es un campus dirigit a nens/es nascuts des de l’any 2006 fins l’any 2014.  

 

DATES DEL CAMPUS: 

El campus es dura a terme de dilluns a divendres a partir del dia 28 de Juny i finalitzarà el 30 

de Juliol.  

 

 

ACTIVITATS 

Es realitzaran diferents activitats sempre relacionades amb l’esport i amb la finalitat de 

passar-s’ho bé.  

Entre les activitats trobem activitats esportives com Futbol, Futbol Sala, Voleibol, Bàsquet o 

Piscina. 
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MONITORS 

Tots els monitors que participen en el campus són titulats per la Federació Catalana de 

Futbol, tenint per tant, una titulació acadèmica corresponent al títol d’entrenador. Ells seran 

els encarregats de dirigir les sessions practiques i realitzar les activitats. 

 

 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS I MESURES DE SEGURETAT 

 

Degut a la situació actual en la que ens trobem, aquest any els nens i nenes estaran 

organitzats per anys de naixement. Cada grup estarà composat, dins de lo possible, d’entre  

8 a 10 nens. Cada grup disposarà d’un monitor i en cap cas s’interactuarà amb els altres 

grups per a poder mantenir la distància de seguretat. 

 

Els nens/es hauran d’arribar a les instal·lacions amb la seva mascareta posada i abans 

d’entrar, com a mesura de seguretat, se’ls hi prendrà la temperatura corporal i realitzaran 

una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. Davant de qualsevol anomalia o imprevist es 

comunicarà la situació als pares.  

 

Al finalitzar la jornada esportiva, els nens/es es tornaran a rentar les mans amb el gel 

hidroalcohòlic. 

 

No es podrà fer ús dels vestuaris per dutxar-se ni canviar-se. 

 

Al final del dia els monitors s’encarregaran de desinfectar tot el material utilitzat en aquella 

sessió. 

 

Tant a l’hora de realitzar les activitats com a l’hora d’esmorzar es mantindrà dins la mesura 

que sigui possible les distàncies de seguretat. (Segons l’activitat, l’ús de mascareta serà d’ús 

obligat.) 

A més cada dia, cada nen/a haurà de portar una ampolla d’aigua pròpia, l’esmorzar i una 

bossa de plàstic per deixar la seva mascareta. 
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HORARIS 

 

Les activitats començaran cada dia a les 9h del matí i finalitzaran a les 14h. Tot i així es 

disposa d’un servei d’acollida de 8h a 9 h.  

Tots els nens/es inscrits, hauran d’estar 5 minuts abans de l’inici de les activitats. 

 

08:00 – 09:00 Servei d’acollida (opcional) 

09:00 – 11:00 Primera sessió de tècnica individual 

11:00 – 11:30 Esmorzar 

11:30 – 14:00 Segona sessió (el grup que li toqui piscina, es recollirà al CEM Can Coll). 

 

*Cada Setmana es posarà a disposició dels pares i mares l’horari setmanal amb les activitats 

previstes. 

 

Durant el dia es realitzaran dues sessions:  

✓ Una Primera sessió on es treballaran conceptes de tècnica individual (regat, tir, 

conducció, passada i control) de manera més analítica i donant gran importància al 

gest tècnic.  

 

✓ La segona sessió, segons grup i dia de la setmana, es realitzaran diverses activitats 

ja siguin relacionades amb el Futbol o bé amb altres esports o activitats esmentades 

anteriorment. 

 

 

ENTRADES I SORTIDES 

 

L’entrada i sortida del Campus es realitzarà per la porta situada a la zona industrial del CEM 

Can Roig, excepte aquells dies que algun grup es trobi a la piscina, on es farà la recollida a 

la porta principal del CEM Can Coll. 

 

Es prega venir amb antelació per evitar aglomeracions i mantenir sempre la distància de 

seguretat. 
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EQUIPAMENT I MATERIAL 

En aquesta edició del campus esportiu, és repartirà a cada nen/a un pantaló, dues 

samarretes, un bidó i una gorra. Aquesta serà la roba amb la qual el nen realitzarà les 

activitats del dia a dia durant tot el seu pas per el campus.  

 

A més, tots els participants hauran de portar l’equipació necessària per a la pràctica 

esportiva: mitjons, botes de futbol i bambes per a la pista poliesportiva. 

 

En els dies de piscina també s’haurà de portar: tovallola, banyador, xancletes i crema solar. 

 

*Es recomana marcar amb nom i cognom tota la roba que el nen/a porti al campus. L’entitat 

no es farà responsable de material o roba perduda. 
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  FULL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS ESPORTIU 2021 
 

DADES DEL JUGADOR:
  
Nom i  cognoms: ............................................................................................................................ 

 
Data de naixement: ...................................................... 

 
DNI: ....................................................... CatSalut: ......................................................................... 

 
Carrer: ............................................................................................. Nº: ................ Pis: ................ 

 
Municipi:  ..............................................................................    Codi  Postal: .................................. 
 
 
Pot marxar sol de les instal·lacions esportives?                   SI                    NO 

 
Sap nedar?        SI                    NO                  Altres: 

 
   Al·lèrgies?        SI                    NO                  Quina?____________________  
 
   En cas afirmatiu, es necessària medicació?          SI                    NO                   

 

 
ROBA: 

 
 

Samarreta:       6-8                8-10                10-12              S                M                L                 XL 
 

 
Pantaló:           6-8                8-10                10-12              S                M                L                 XL 

 

 
ALTRES DADES:
  
Nom i cognoms del pare: ............................................................................................................... 

Telèfon: ....................................................... Mail: ........................................................................  

DNI: ..................................... 
 

Nom i cognoms de la mare: ............................................................................................................ 

Telèfon: ....................................................... Mail: ........................................................................  

DNI: ..................................... 
 
 

Documents per la INSCRIPCIÓ del Campus Esportiu 2021 

 

▪ Fotocopia del DNI del jugador/a (En cas de no tenir, fotocopia del Llibre de Família) 

▪ Fotocopia de la targeta de la seguretat social (CatSalut) 
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CALENDARI (Marcar les setmanes de participació ) 

 
o Setmana del 28 de juny al 2 de juliol 

o Setmana del 5 al 9 de juliol 

o Setmana del 12 al 16 de juliol 

o Setmana del 19 al 23 de juliol 

o Setmana del 26 al 30 de juliol 

 

PREU 

 

o Una setmana ................................................................... 75 €                                              

o Dos setmanes................................................................ 125 €  

o Tres setmanes............................................................... 175 € 

o Quatre setmanes .......................................................... 210 €   

o Cinc setmanes .............................................................. 235 €                                                 

 

o Acollida...................................................................... 15 €/ setmana 
 

 
En el cas de la inscripció d’un germà/na, aquest se li descomptarà 10 €/ setmana. 
 
 
 
 

PAGAMENTS 

 
 El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària en el següent numero de 

compte: ES85 0081 0122 2700 0523 4328 

 

CONCEPTE: CAMPUS UET  (Nº SET) – NOM I COGNOM 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 6 DE JUNY 

 
*La Unió Esportiva Torrelles es reserva el dret a realitzar alguna modificació per motius 
externs. Qualsevol modificació serà notificada amb la màxima brevetat possible. 
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Autoritzacions (Pare, mare o tutor): 

 
Jo, en/na _________________________________________ amb DNI ______________ 

autoritzo al meu fill/a ___________________________________ a participar al Campus 

Esportiu de la Unió Esportiva Torrelles i hem responsabilitzo a complir i respectar les 

normes de l’entitat, així com declaro que el meu fill/a és apte per a la pràctica esportiva. 

 

Lloc i Data:                                                                              Signatura Pare/Mare/Tutor 
 

 

 

 

 

Jo, en/na _________________________________________ amb DNI ______________ 

autoritzo al meu fill/a ___________________________________ a sortir de les 

instal·lacions del CEM Can Roig, acompanyat dels monitors, per anar a la instal·lació del 

CEM Can Coll, per realitzar activitats de piscina i/o pàdel. 

 

Lloc i Data:                                                                              Signatura Pare/Mare/Tutor  

 

 

 

 

 

Jo, en/na _________________________________________ amb DNI ______________ 

autoritzo al meu fill/a ___________________________________ a marxar sol/a a casa 

després de les activitats al campus esportiu. 

 

Lloc i Data:                                                                              Signatura Pare/Mare/Tutor  

 

 

 

 

 

Autoritzo a la Unió Esportiva Torrelles a fer ús de la imatge del meu fill/a, clarament 

identificable, i pugui aparèixer en fotografies i vídeos relacionats al Club i activitats 

corresponents publicades en la pàgina web, intranet, revistes i publicacions i xarxes 

socials (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) del Club en material formatiu o 

promocional que s’elabori.  

 
Lloc i Data:                                                                              Signatura Pare/Mare/Tutor 
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En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament Europeu 
UE 2016/679 RGPD, li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti seran tractats en fitxers titularitat de UNIÓ 
ESPORTIVA TORRELLES amb CIF. G-60257375, com a Responsable del Tractament. La finalitat del tractament és prestar-
li els serveis que sol·licita i poder mantenir-li informat sobre qüestions relatives a la nostra activitat i serveis que puguin 
resultar del seu interès. La base legal és la relació contractual entre les parts. La possible denegació en la comunicació de 
les seves dades impossibilitaria complir amb les prestacions acordades. Les seves dades no es difondran a tercers, en cap 
concepte, sense que vostè hagi prestat prèvia i expressament el seu consentiment i sempre que sigui necessari i 
indispensable per al correcte desenvolupament dels serveis que ens ha sol·licitat o bé ho empari la legislació vigent. Les 
seves dades no seran objecte de transmissió, en cap concepte, a tercers països fora de la UE, es conservaran el temps 
estrictament necessari i seran tractats de manera confidencial, comprometent-nos a no utilitzar-los en processos decisoris 
automatitzats que poguessin afectar-lo i a retornar-los a l'interessat o destruir-los una vegada finalitzada la relació 
contractual, adoptant sempre les mesures de seguretat que estableix la normativa sobre protecció de dades. Podrà revocar 
en qualsevol moment els consentiments prestats i en cas de desacord pot presentar reclamació davant l'Autoritat de Control. 
Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i 
portabilitat de les seves dades de caràcter personal mitjançant enviament d'email a: uetorrelles@gmail.com, o escrit dirigit 
a: Plaça de Can Roig s/n, Torrelles de Llobregat 08629, adjuntant acreditació de la seva identitat 



Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la 
Covid-19 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual en/na
...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.

 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb
les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor
d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament
de l’activitat.

 Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na
...................................... per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi
l’equip de dirigents.

 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut
d’en/na ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19
mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu
entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na 
...................................... compleix els requisits de salut següents: 

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la realització de l’activitat.

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per 
a la Covid-19:   

 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat
de la seva participació en l’activitat.

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora 

Data i localitat 


