
CAMPUSCAMPUS    D'ESTIU 2022D'ESTIU 2022
CPA VILADECAVALLSCPA VILADECAVALLS  

Del 27 de juny al 29 de juliol - De 9 a 14h

Patinatge, dansa, expressió corporal,Patinatge, dansa, expressió corporal,Patinatge, dansa, expressió corporal,    
flexibilitat, jocs, tallers, excursionsflexibilitat, jocs, tallers, excursionsflexibilitat, jocs, tallers, excursions

   piscina, i molt més!piscina, i molt més!piscina, i molt més!

Edat: de 3 a 16 anys
Hi ha servei acollida matinal
Hi ha servei menjador
Ubicació: Pavelló Sebastià Homs (Viladecavalls)

+ info: cpaviladecavalls@gmail.com // coord.cpaviladecavallas@gmail.com

Places limitades

Inscripcions a partir del 9 de maig a 
 www.cpaviladecavalls.com

Segueix-nos a l'Instagram! campus.cpa.viladecavalls
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Tècnica de salts i piruetes , treball de línia de passos, Body movements 
Coreografia i performance. 
Solo dance 
Spinner 
Iniciació al xou 
Dansa i expressió corporal i teatre 
Gimnàstica rítmica i preparació física 

Setmana del 27 de juny a l'1 de juliol
Setmana del 4 al 8 de juliol
Setmana de l'11 al 15 de juliol
Setmana del 18 al 22 de juliol
Setmana del 25 al 29 de juliol

Famílies,

Es un plaer comunicar-vos que arriba un any més el campus d’estiu del CPA
Viladecavalls! 

Informació: 

Edat recomanada: De 3 a 16 anys

Ubicació: Pavelló Sebastià Homs (Viladecavalls)

Activitats: Amb relació als aspectes tècnics que treballarem, el campus tindrà com a
objectiu treballar tots els blocs que integren el patinatge amb la filosofia RollArt i ho
combinarem amb jocs, piscina, tallers, excursions, etc. Els elements que treballarem
seran: 

Hi haurà dues excursions 

Hi haurà nit estrellada. Ens quedarem a sopar i a dormir al pavelló 

HORARIS

El Campus es farà al llarg de cinc setmanes consecutives de les quals pot triar fer una o
vàries setmanes. Teniu la possibilitat també d'agafar una setmana i anar ampliant
posteriorment:

L'horari serà de 9:00 h a 14:00 h

Hi haurà servei de menjador (de 14:00 h a 15:00 h)

Hi haurà servei d'acollida matinal (de 8:00 h a 9:00 h)
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PREUS

Preu Setmana
Preu 1: 70€/ setmana, si es fan les 5 setmanes de campus
Preu 2: 75 €/setmana, si s’agafen setmanes soltes.

% Descompte per germans:
1r germà: Preu total
2n germà: 10% de descompte respecte al preu total
3r germà: 10% de descompte respecte al preu total.

Preu menjador: 
Setmana completa: Per concretar
Dia esporàdic: Per concretar

Preu acollida matinal: 
Setmana completa: 20€
Dia esporàdic: 5€

INSCRIPCIÓ

La inscripció la podreu fer a partir del 9 de maig al web del CPA Viladecavalls
(www.cpaviladecavalls.com). També trobareu l’enllaç a la biografia de l’Instagram del
CPA Viladecavalls. 

Les places són LIMITADES

CONTACTE

Per qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a:

 coord.cpaviladecavallas@gmail.com
 

P E R  U N  E S T I U  S O B R E  R O D E S !P E R  U N  E S T I U  S O B R E  R O D E S !   


