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HORARIS D’OFICINA
de dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 hores.
dissabtes i diumenges de 9.00 a 21.00 hores.

HORARI D’INCIDÈNCIES
de dilluns a divendres de 8.00 a 10.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.

Preguntar per Pilar.

INSCRIPCIONS (places limitades)
•Socis: Inscripcions a partir del 16 d’abril.

•No socis: Inscripcions a partir del 7 de maig.

•Inscripcions a www.cerclesabadelles.cat o a la recepció del club
 (entregar el full d’inscripció).

DESCOMPTES
•5% de descompte als alumnes inscrits abans del 29 de maig o que facin un  
 mínim de 4 setmanes senceres de campus.

•5% de descompte pel segon germà inscrit al Campus. 

•25% de descompte en la 7a i 8a setmana del Campus, si s’han realitzat un  
 total de 3 setmanes senceres durant la setmana 1 a la 6.

•Preu de soci en la inscripció al Campus pels alumnes no socis que durant la  
 temporada 2015-2016 hagin estat inscrits a alguna de les Escoles Esportives  
 del Cercle (tennis, pàdel, natació, futbol i dansa). 

MÉS INFORMACIÓ
A la Recepció del Club, al telèfon 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat



 CAMPUS ESTIU
 

 DE 3 A 6 ANYS

  • Campus Multiesport

 DE 7 A 16 ANYS

  • Campus Multiesport

  • Campus de Tennis

  • Campus de Pàdel

  • Campus de Futbol

 DE 9 A 18 ANYS

  • Stage de Competició de Tennis

 DE 13 A 18 ANYS

  • Campus Jove

 ACTIVITATS DE TARDA
 

 DE 6 A 16 ANYS

  • Activitat de Tennis

 DE 2 A 12 ANYS

  • Intensiu de Natació

 DE 14 A 18 ANYS 

  • Activitat de Futbol
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4   GAUDEIX DE L’ESTIU AL CAMPUS DEL CERCLE

•Preu cangur 16¤/setmana
•Natació 18¤/setmana
•Excursió FCB-Tour 10¤
•excursió tibidabo 32¤

DIRECTOR
bruno barrientos

RESPONSABLE
Raquel Robles i Sílvia Leiva

PREUS SETMANALS     

13:00h     90¤ 115¤
15:00h     140¤      165¤
18:00h     160¤      190¤

L’objectiu del 
multiesport

és proporcionar 
un aprenentatge 
esportiu específic 
en tennis, futbol o 
dansa, juntament 
amb la pràctica

poliesportiva. Tot
en un entorn lúdic
(esplai) i formatiu
(taller d’activitats).

EDAT
Nens i nenes entre 3 i 6 anys.

CALENDARI
Del 27 de juny al 5 d’agost i del 29 d’agost 

al 9 de setembre.

HORARIS
De 8.20 a 8.50h (arribada alumnes).
De 8.50 a les 13.00h.
De 8.50 a 15.00h (inclou dinar).
De 8.50 a 18.00h (Inclou dinar i berenar).

ACTIVITATS PRINCIPALS
Psicomotricitat, iniciació al tennis, futbol o 
dansa, mutiesport, piscina lliure, vídeo, jocs, 
migdiada, tallers i jocs en anglès. 

ACTIVITATS OPTATIVES
• Natació (dilluns i dimecres d’11 a 12h).

• Cangur (de dilluns a divendres de 7.30 a 8.20h).

• Excursions al FCB-Tour (8 juliol) 

 i Tibidabo (15 de juliol).

MATERIAL
Roba esportiva, pantaló curt, samarreta, gorra, 
banyador, protecció solar, tovallola, xancletes i 
muda de recanvi.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• Places limitades a 70 alumnes per setmana.

• Tota la informació de les activitats del campus  
 i els menús del dinar es penjaran al panell  
 informatiu del club i a la web
 www.cerclesabadelles.cat

• Inscripcions a la Recepció del Club, al telèfon  
 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat

soci No Soci
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•Preu cangur 16¤/setmana
•Natació 18¤/setmana
•Open water 30¤/setmana
•Excursió FCB-Tour 28¤
•excursió tibidabo 32¤

DIRECTOR
bruno barrientos

RESPONSABLE
Gemma Peralta

PREUS SETMANALS     

13:00h     90¤ 115¤
15:00h     140¤     165¤
18:00h     160¤     190¤

L’objectiu del
multiesport és 

proporcionar un 
aprenentatge 

esportiu específic, 
juntament amb 

la pràctica 
poliesportiva. Tot 
en un entorn lúdic 
(esplai) i formatiu 
(taller d’activitats).

EDAT
Nens i nenes entre 7 i 16 anys.

CALENDARI
Del 27 de juny al 5 d’agost i del 29 d’agost 

al 9 de setembre.

HORARIS
De 8.20 a 8.50 h (arribada alumnes).
De 8.50 a les 13.00h.
De 8.50 a 15.00h (inclou dinar).
De 8.50 a 18.00h (inclou dinar).

ACTIVITATS PRINCIPALS
Psicomotricitat, perfeccionament al tennis, dan-
sa i sincronitzada, iniciació al hoquei subaquàtic, 
multiesport, piscina lliure, gimcanes i jocs. 

ACTIVITATS OPTATIVES
• Natació (dilluns i dimecres d’11 a 12h).

• Open water (dimarts, dijous i divendres d’11 a  
 12.30h. Alumnes d’11 a 16 anys).

• Cangur (de dilluns a divendres de 7.30 a 8.20h).

• Excursions al FCB-Tour (8 juliol) 

 i Tibidabo (15 de juliol).

MATERIAL
Roba esportiva, pantaló curt, samarreta, gorra, 
banyador, protecció solar, tovallola, xancletes 
i muda de recanvi. Ulleres d’aigua i casquet de 
bany (hoquei sub.) i raqueta (tennis).

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• Places limitades a 70 alumnes per setmana.

• Tota la informació de les activitats del campus  
 i els menús del dinar es penjaran al panell  
 informatiu del club i a la web
 www.cerclesabadelles.cat

• Inscripcions a la Recepció del Club, al telèfon  
 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat

No Socisoci



6   GAUDEIX DE L’ESTIU AL CAMPUS DEL CERCLE

•Preu cangur 16¤/setmana
•Natació 18¤/setmana
•Open water 30¤/setmana
•Excursió FCB-Tour 28¤
•excursió tibidabo 32¤

DIRECTOR
bruno barrientos

RESPONSABLE
Migüi  De Los Santos (Tennis).

Jaume Pocurull (Pàdel).

PREUS SETMANALS     

13:00h     105¤ 130¤
15:00h     155¤     185¤
18:00h     170¤     220¤

L’objectiu del
campus és

proporcionar un 
aprenentatge 

esportiu específic 
en tennis i/o

en pàdel. 

EDAT
Nens i nenes entre 7 i 16 anys.

CALENDARI
Del 27 de juny al 5 d’agost i del 29 d’agost 

al 9 de setembre.

HORARIS
De 8.20 a 8.50h (arribada alumnes).
De 8.50 a les 13.00h.
De 8.50 a 15.00h (inclou dinar).
De 8.50 a 18.00h (inclou dinar).

ACTIVITATS PRINCIPALS
Entrenament tècnic i tàctic, controls, 

competició, piscina lliure i teòrica. 

ACTIVITATS OPTATIVES
• Natació (dilluns i dimecres d’11 a 12h).

• Open water (dimarts, dijous i divendres d’11 a  
 12.30h. Alumnes d’11 a 16 anys).

• Cangur (de dilluns a divendres de 7.30 a 8.20h).

• Excursions al FCB-Tour (8 juliol) 

 i Tibidabo (15 de juliol).

MATERIAL
Roba esportiva, pantaló curt, samarreta, gorra, 
banyador, protecció solar, tovallola i xancletes. 
Portar raqueta (tennis) o pala (pàdel).

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• Places limitades a 50 alumnes per setmana.

• Tota la informació de les activitats del campus  
 i els menús del dinar es penjaran al panell  
 informatiu del club i a la web
 www.cerclesabadelles.cat

• Inscripcions a la Recepció del Club, al telèfon  
 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat

No Socisoci
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L’objectiu del
campus és

proporcionar un 
aprenentatges

esportiu específic
en futbol,

juntament amb
una pràctica

poliesportiva.

EDAT
Nens i nenes entre 7 i 16 anys.

CALENDARI
Del 27 de juny al 5 d’agost i del 29 d’agost 

al 9 de setembre.

HORARIS
De 8.20 a 8.50h (arribada alumnes).
De 8.50 a les 13.00h.
De 8.50 a 15.00h (inclou dinar).
De 8.50 a 18.00h (inclou dinar).

ACTIVITATS PRINCIPALS
Treball analític, competicions, piscina lliure, 
vídeo, teòrica i competicions. 

ACTIVITATS OPTATIVES
• Natació (dilluns i dimecres d’11 a 12h).

• Open water (dimarts, dijous i divendres d’11 a  
 12.30h. Alumnes d’11 a 16 anys).

• Cangur (de dilluns a divendres de 7.30 a 8.20h).

• Excursions al FCB-Tour (8 juliol) 

 i Tibidabo (15 de juliol).

MATERIAL
Roba esportiva, pantaló curt, samarreta, botes 
futbol multitac, gorra, banyador, protecció
solar, tovallola i xancletes. 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• Places limitades a 80 alumnes per setmana.

• Tota la informació de les activitats del campus  
 i els menús del dinar es penjaran al panell  
 informatiu del club i a la web
 www.cerclesabadelles.cat

• Inscripcions a la Recepció del Club, al telèfon  
 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat

•Preu cangur 16¤/setmana
•Natació 18¤/setmana
•Open water 30¤/setmana
•Excursió FCB-Tour 28¤
•excursió tibidabo 32¤

DIRECTOR
bruno barrientos

RESPONSABLE
aleix Giol

PREUS SETMANALS     

13:00h     90¤ 115¤
15:00h     140¤     165¤
18:00h     160¤     190¤

No Socisoci



8   GAUDEIX DE L’ESTIU AL CAMPUS DEL CERCLE
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10   GAUDEIX DE L’ESTIU AL CAMPUS DEL CERCLE

L’objectiu de 
l’Stage de

Competició és 
continuar amb els 
entrenaments de 
tennis de manera 
més intensiva i

continuada. 

DIRECTOR
bruno barrientos

RESPONSABLE
Oriol Vallès

PREUS SETMANALS     

13:00h     130¤ 170¤
15:00h     175¤     215¤
18:00h     195¤     235¤
Torneig i acomp.
18:00h     210¤     250¤

EDAT
Nens i nenes entre 9 i 18 anys de categories 
benjamí a absolut.

CALENDARI
Del 27 de juny al 5 d’agost i del 29 d’agost 

al 9 de setembre.

HORARIS
de 8.30 a 13.00h.
De 8.30 a 15.00h (inclou dinar).
de 8.30 a 18.00h (inclou dinar).

ACTIVITATS PRINCIPALS
Entrenament tècnic, tàctic i físic, competició, 
piscina lliure i teòrica. Així com, participació 
en competicions del Circuit Juvenil de la FCT i 
Circuit Pere Masip.

ACTIVITATS OPTATIVES
• Cangur (de dilluns a divendres de 7.30 a 8.20h).

• Excursions al FCB-Tour (8 juliol) 

 i tibidabo(15 de juliol).

MATERIAL
Roba esportiva, pantaló curt, samarreta, gorra, 
banyador, protecció solar, tovallola, xancletes 
i raqueta de tennis.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• Places limitades a 14 alumnes per setmana.

• Tota la informació de les activitats del campus  
 i els menús del dinar es penjaran al panell  
 informatiu del club i a la web
 www.cerclesabadelles.cat

• Inscripcions a la Recepció del Club, al telèfon  
 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat

•Preu cangur 16¤/setmana
•Excursió FCB-Tour 28¤
•excursió tibidabo 32¤

No Socisoci
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Gaudeix de
l’estiu fent esport 
i molt amics en 

el Campus Jove! 
L’objectiu del

campus és
proporcionar

activitats esporti-
ves, així com

sortides lúdiques 
en grup.

DIRECTOR
bruno barrientos

RESPONSABLE
blanca Vallhonrat

PREUS SETMANALS     

18:00h     170¤     220¤

EDAT
Nois i noies entre 13 i 18 anys.

CALENDARI
del 4 al 29 de juliol.

HORARIS
De 8.20 a 8.50h (arribada alumnes).
De 8.50 a 18.00h (Activitat de tot el dia, 
inclou dinar).

ACTIVITATS PRINCIPALS
• Activitats esportives (Club): tennis, tennis  
 platja, pàdel, activitats dirigides i activitats  
 aquàtiques.

• Activitats lúdiques (excursions): Tibidabo,  
 excursions BTT i a peu, CN Masnou, Panxa  
 del bou i altres sortides programades.

ACTIVITATS OPTATIVES
cangur (de dilluns a divendres de 7.30 a 8.20h).

MATERIAL
Roba esportiva, banyador, motxilla amb tovallola, 
protecció solar, gorra, xancletes i muda de recanvi.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• Places limitades a 16 alumnes per setmana.

• Tota la informació de les activitats del campus  
 i els menús del dinar es penjaran al panell  
 informatiu del club i a la web
 www.cerclesabadelles.cat

• Inscripcions a la Recepció del Club, al telèfon  
 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat

*Preu cangur 16¤/setmana

No Socisoci



12   GAUDEIX DE L’ESTIU AL CAMPUS DEL CERCLE

EDAT
Tennis. Nois i noies entre 6 i 16 anys.
Natació. Nens i nenes entre 2 i 12 anys.
Futbol. Nois i noies entre 14 i 18 anys.

CALENDARI
Del 27 de juny al 28 de juliol (5 setmanes).

HORARIS
Tennis
De 18.00 a 19.15h.
Natació
De 17.00 a 17.45h (de 2 a 7 anys).
De 17.50 a 18.35h (de 2 a 7 anys).
De 18.40 a 19.25h (de 7 a 12 anys).
Futbol
de 18.00 a 20.00h.

MATERIAL
Tennis: Roba esportiva, pantaló curt, samarre-
ta, gorra i raqueta.
Natació: Banyador, xancletes, tovallola i casquet.
Futbol: roba esportiva i botes multitac. 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• Grups reduïts i per edats:
 Tennis. Mínim 4 alumnes per grup.
 Natació. Mínim 2 o 4 alumnes per grup.
 Futbol. Mínim 12 alumnes per categoria i  
 places limitades a 14 alumnes per categoria.

• Inscripcions a la Recepció del Club, al telèfon  
 93 721 51 54 i a www.cerclesabadelles.cat

DIRECTOR
bruno barrientos

PREUS SETMANALS     

Tennis
2 dies     35¤      50¤
4 dies     50¤      65¤

Natació
5 dies     39¤      65¤

Futbol
4 dies     50¤      50¤

L’objectiu de les
activitats de tarda
és proporcionar als 

alumnes un
aprenentatge

esportiu específic
en tennis, natació

i futbol.

No Socisoci
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dVd amb els
millors moments 

Bossa personalitzada
als 300 primers inscrits 

al campus

samarreta exclusiva 
del campus 



DINAR AL RESTAURANT DEL CERCLE
l’alimentació és un dels pilar fonamentals en el creixement dels nens i nenes. És 
per això, que volem oferir-vos uns menjars de qualitat i equilibrats. Aquest any el 
Restaurant del Cercle serà l’encarregat d’alimentar a tots els alumnes. Els menús 
estaran penjats en el panell informatiu del club i a www.cerclesabadelles.cat

RESERVA LA TEVA PLAÇA
en el campus d’estiu les places són limitades per tal de donar un servei òptim 
als nostres alumnes. Per garantir-vos la plaça, es cobrarà un import de reserva de 
45¤ per setmana de Campus o 9¤ per dia (en cas d’escollir dies concrets) i 20¤/
setmana en les activitats de tarda. La inscripció es cobrarà en efectiu o targeta en 
el moment de la inscripció.

EXCURSIONS
Aquest any visitarem les instal·lacions del FC Barcelona amb el FCB - Tour&Museu 
Camp Nou (8 de juliol) i anirem a passar un dia de diversió al Parc d’Atraccions 
El Tibidabo (15 de juliol). Les sortides no són obligatòries, de manera que aquells 
nens i nenes que no les hagin contractat continuaran amb l’activitat habitual del 
campus. la data de les sortides pot ser modificada en funció de la climatologia 
o del número d’inscrits. Si finalment un alumne no assisteix a la sortida contrac-
tada, es cobrarà 8¤ en concepte d’autocar. El dia de la sortida els alumnes hau-
ran de vestir la samarreta del Campus 2016. Aquells inscrits que no es queden a 
dinar al Restaurant del Cercle, se’ls aplicarà un suplement de 8¤ pel dinar.

CANVIS, BAIXES O FALTES D’ASSISTÈNCIA
Qualsevol canvi, baixa o falta d’assistència al campus s’haurà de notificar per 
escrit a l’e-mail pilar@cerclesabadelles.cat

Baixes. En cas de baixa comunicada per escrit abans del 29 de maig, es retor-
narà l’import de la reserva de plaça (45€/setmana; 9€/dia en el campus i 20€/
setmana en les activitats de tarda). Un cop passada aquesta data i fins l’inici del 
Campus no es retornarà l’import de la reserva. Si la baixa es produeix un cop 
iniciat el campus, es produirà una penalització de 45€ per setmana de baixa o 9€ 
per dia de baixa. En les activitats de tarda serà de 20€ per setmana.

Faltes d’assistència. En cas de falta d’assistència al Campus per qualsevol
motiu, l’import dels dos primers dies no es retornarà.





INSTAL·LACIONS
20 pistes de tennis, 10 pistes de pàdel,  2 pistes 
de tennis platja, 1 pista poliesportiva, 2 camps de 
futbol-7, pista d’esquaix, piscina interior i exterior, 
sala de fitness, sala de cycling, 3 sales d’activitats 
dirigides, sala d’entrenaments personals, espai sa-

lut, cafeteria i restaurant, aparcament i molt més!

ADREÇA
Crta. Bellaterra, km. 5,10
08205 Sabadell – Barcelona

PÀGINA WEB
www.cerclesabadelles.cat

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Tel. 93.721.51.54
E-mail. cercle1856@cerclesabadelles.cat

/cerclesabadelles1856

@cerclesabadelles1856

@cercle1856

Cercle Sabadelles 1856


