
DOCUMENTACIÓ
Per formalitzar la inscripció caldrà enviar en format adjunt al correu electrònic
campuscanovelles@egora.cat la següent documentació:
• Justificant transferència bancària o comprovant de pagament
• Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua
• Fotocòpia del carnet de vacunació

PAGAMENT
El pagament es farà per transferència bancària en el moment de la inscripció telemà-
tica. Si la inscripció és presencial el pagament es realitzarà preferentment amb targeta.

INSCRIPCIONS
El període d’inscripció s’obre a partir del dilluns 16 de maig i s’ha de fer a través d’ins-
tagram o el web www.thalassacemcanovelles.cat, on trobareu el formulari amb les 
instruccions necessàries per emplenar-lo amb les dades que es sol·liciten.
També es podran realitzar inscripcions presencials a la recepció del centre.
 
Les places són limitades i s’atendran per rigorós ordre d’inscripció i pagament.

Reunió informativa per les famílies: dimecres 15 de juny a les 19.30h

Bàsquet, futbol, handbol, jocs musicals,
esports amb raqueta, activitats aquàtiques,
i molt més!

C. Indústria, 98 | Tel: 93 840 75 52
www.thalassacanovelles.cat

PER A NENS I NENES DE 3 A 17 ANYS 
(nascuts entre el 2018 i el 2005)
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Campus d’ESTIU



EDAT MODALITAT
1r TORN
27/06 - 1/07

(5 dies)

2n TORN
4/07 - 8/07

(5 dies)

3r TORN
11/07 - 15/07

(5 dies)

2018 - 2016 PREESCOLAR √ √ √

2015 - 2013 POLIESPORTIU I √ √ √

2012 - 2009 POLIESPORTIU II √ √ √

2008 - 2005 FITNES JOVE √ √ √

DE 9.00h A 13.30h
DE 9.00h A 16.30h

(dinar inclòs)
del 2n al 4t torn

TORN DE
5 DIES

ABONAT 57,50€ 122,00€

NO ABONAT 66,13€ 135,81€

TORN DE
4 DIES

ABONAT 46,00€ 97,60€

NO ABONAT 52,90€ 108,64€

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

CAMPUS PREESCOLAR
Jocs motrius, psicomotrius i sensorials, tallers manuals i activiats aquàtiques (piscina).
 
CASAL POLIESPORTIU
Iniciació a diferents esports, jocs motrius, tallers manuals, esports alternatius i activi-
tats aquàtiques (piscina).
 
CAMPUS FITNES JOVE
Activitats aquàtiques (piscina), esports, esports alternatius, jocs recreatius, tallers i
una sessió d’introducció al fitnes diària d’activitats dirigides i fitnes (body pump, 
body combat, pilates, tonificació, cycling…)

HORARIS I PREUS PER TORN

EDAT MODALITAT
4t TORN
18/07 - 22/07

(5 dies)

5è TORN
25/07 - 29/07

(4 dies)

6è TORN
29/08 - 2/09

(5 dies)

2018 - 2016 PREESCOLAR √ √ √

2015 - 2013 POLIESPORTIU I √ √ √

2012 - 2009 POLIESPORTIU II √ √ √

2008 - 2005 FITNES JOVE √ √ √

5 DIES 4 DIES

SERVEI D’ACOLLIDA 15€ 12€


