
Organitza:

24, 27, 28 i
31 de desembre i

del 2 al 4 de gener.

Des de P3 a 2n d’ESO

Campus Bàsquet
Tallers creatius

de Nadal

El campus Winter Carmelites està 
adreçat a les activitats d’iniciació
i perfeccionament del bàsquet.

Els tallers creatius de Nadal tenen 
com a finalitat potenciar i 

desenvolupar la seva creativitat, 
promoure el treball cooperatiu i 
convertir-se en tot uns artistes! EL TEU CAMPUS

Per a més informació:
carmelitesesport@carmelites.cat 

o dirigiu-vos a secretaria

DI-42-AE-026



P3, P4, P5, Cicle Inicial i Mitjà
 - Jocs multiesportius
 - Iniciació bàsquet
 - Tecnificació:
  • Bot
  • Tir
  • Joc de peus
 - Cursa d’orientació
 - Concursos i competicions
 - Tallers: creació de jocs   
  relacionats amb el bàsquet
 - Tallers creatius de Nadal

Cicle Superior i ESO           
 - Tecnificació:
  • Bot
  • Tir
  • Joc de peus
  • Passades
  • Tàctica individual
 - Concursos 
 - Competició 3x3

Cal portar:
 - Esmorzar i una ampolla d’aigua.
 - Qualsevol xandall d’esport: pantalons  
  curts o llargs, samarreta i calçat   
  esportiu.
 - Samarreta de recanvi.
 - Samarreta o bata vella per a fer 
  pintura.
 - Estoig amb llapis, goma, maquineta,  
  tisores, pegament de barra ¡, colors i  
  retoladors.

La jornada serà de 9h a 13.30h. 
Els nens de P3, P4, P5 i Cicle Inicial els 
podreu recollir a les 13h, amb previ avís.

El preu del campus és de 26€ la primera 
setmana (els dies 24, 27 i 28 de desembre) i 34€ la 
segona setmana (els dies 31 de desembre
i del 2 al 4 de gener). 

L’escola pot variar la composició dels 
grups per necessitat d’organització o per 
no arribar al número d’alumnes necessari 
per dur a terme l’activitat.

En cas de pluja es mantenen
les competicions, la tecnificació
i els tallers en espais coberts.

Inscripcions abans del 18 de desembre 
mitjançant aquest codi:

O en l’enllaç:
INSCRIPCIÓ WINTER CARMELITES

El procés d’inscripció es completarà
una vegada es realitzi el pagament per 
transferència bancària:

1. Ingrés al número de compte:   
 ES75 0182 1238 6702 0041 3444.

2. Indicar, en fer l’ingrés: 
 Winter + Curs + nom i cognom de
 l’alumne.
 Exemple: Winter 1r A EP Magí Puig.

3. Demanar resguard amb les dades. 

4. Un cop efectuat el pagament, heu 
 d’entregar el resguard bancari a la 
 secretaria de l’escola abans del 18 de  
 desembre de 2018.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15qGV7vNoDAoet2-2EpKw5ZpH37vtVDXe1vYC6H37ovCYog/viewform

