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I. QUÈ ÉS EL CAMPUS CE ALTAFULLA “ALBERTO BENITO”? 

Altafulla disposa d'una llarga tradició associativa i un ric teixit social que es recolza en 

el treball educatiu i de socialització que realitzen les entitats d'educació en el lleure i 

l'esport.  

 

Enguany, el Centre d’Esports d’Altafulla ofereix un campus multiesportiu de setmana 

santa que combina diferents activitats esportives i de lleure amb monitors titulats, i 

amb dues col·laboracions molt especials: 

 

1- En l’apartat del futbol, activitat principal, gaudirem d’entrenaments a càrrec 

d’Alberto Benito. L’Altafullenc oferirà la seva experiència esportiva (Nàstic, Sporting de 

Gijón i actual jugador del CF Reus) realitzant entrenaments de tecnificació de diversos 

aspectes futbolístics segons edats. 

2- El dia de la sortida a la platja gaudirem amb una “masterclass” de futbol platja a 

càrrec de Llorenç Gómez, campió del mundialet de clubs i considerat millor jugador 

espanyol de futbol platja... entre molts d’altres mèrits esportius.  

Us proposem que participeu d’una estada en la qual també es fomentarà la convivència 

i el companyerisme com a valors essencials de l’esport. 

 

II. QUI S’HI POT INSCRIURE? 

El campus va adreçat a nens i nenes de 4 fins a 16 anys. És a dir, tots aquells nens i 

nenes nascuts i nascudes entre l’any 2012 (4 anys) i l’any 2000 (16 anys) ambdós 

inclosos. 

 

III. ON ES FA EL CAMPUS? 
 

- Estadi Municipal Joan Pijuan per activitats esportives: Futbol (activitat principal), 

Hockey, Handbol, Beisbol...), i entrenaments de tecnificació a càrrec d’Alberto Benito. 

- Platja d’Altafulla: Activitats esportives i de lleure. Masterclass de futbol platja a càrrec 

de Llorenç Gómez. 
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IV. HORARI: 
 
Del Dilluns 21 al Dijous 24 de Març  

Període d’inscripcions, del  1 al 18 de Març de 2016 

V. PREUS, DESCOMPTES I FORMA DE PAGAMENT: 

 

 

 

Forma de pagament:  

Transferència bancària o ingrés al compte: 2100 1133 78 02 00087144  (La Caixa) 
(IMPORTANT: Cal posar al concepte el nom i cognoms del participant) 
 

Per raons de seguretat no s’admetran pagaments en efectiu.  

 

VI. MATERIAL NECESSARI: 

- Roba esportiva              
- Sabatilles esportives i/o botes de futbol. 
- Esmorzar i aigua 
- Dinar (en el cas dels més petits farem una aturada perquè puguin menjar cap a les 12.30h) 

 

VII. ELS PARTICIPANTS PODRÀN GAUDIR DE: 

ESPORTS: Futbol, Hockey, Handbol, Beisbol... 

TECNIFICACIÓ DE FUTBOL: Entrenaments a càrrec d’Alberto Benito. 

SORTIDA: Jocs i activitats a la platja d’Altafulla. Masterclass de futbol platja a càrrec de Llorenç 

Gómez. 

JOCS I DINÀMIQUES DE GRUP:  Jocs de companyerisme, activitats de relaxació i motricitat. 

ACTIVITATS A LA NATURA: Jocs i descobriment de l’entorn. 

ASSEGURANÇA MÈDICA 

EQUIPACIÓ:  Obsequi d’una fantàstica samarreta per tots els participants. 

L'HORA DE LA FRUITA: El CE Altafulla oferirà una fruita a cada participant durant l’estona 

d’esmorzar, en un intent de conscienciar als participants de la importància d’aquest fet. 

 
 

Horari matí   De 9.00h a 14.00h 

Servei d’acollida  De 8.00h a 9.00h i/o de 14.00h a 15.00h 

Participants socis del CE Altafulla 40,00€ 

Participants no socis 45,00€ 

Participants només un dia 15,00€ 

Acollida una hora 2,00€/dia 

Acollida dues hores 3,00€/dia 
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 PLANNING SETMANAL 

 DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 

8:00-9:00 Servei d’acollida (jocs, esports i dinàmiques de grup) 

9:00-10:30 
Jocs/esports i 

dinàmiques de grup 
Jocs/esports i 

dinàmiques de grup 

   Sortida a la 
platja: Jocs de 

lleure 

Jocs/esports i 
dinàmiques de grup 

10:30-11:00 L'HORA DE LA FRUITA / ESMORZAR 

11:00-13:00 Esports variats Esports variats 
Sortida a la platja: 

Jocs de lleure i 
“Masterclass” de 

Futbol Platja a 
càrrec de       

Llorenç Gómez 

Esports variats 

13.00-14:00 
Futbol:    

Tecnificació a càrrec 
d’Alberto Benito 

Futbol:  
Tecnificació a càrrec 

d’Alberto Benito 

  Futbol:            
Tecnificació a càrrec 

d’Alberto Benito 

14:00-15:00 Servei d’acollida (jocs, esports i dinàmiques de grup) 

(l’horari és orientatiu i pot ser modificat en cas que així ho consideri l’organització) 
 

 

VIII. MONITORATGE I COORDINACIÓ 

El/la coordinador/a s’encarregarà de la bona gestió de tots els grups i monitors, i anirà 
de reforç en el grup més nombrós en cas necessari. 
 
RÀTIOS (segons la legislació establerta): 1 monitor cada 10 nens. 
 
 
FUNCIONS DELS MONITORS 
 
1. Són responsables del seu grup, i estaran amb ell totes les hores, des de que arriba el 
primer nen fins que marxa l’últim.  
2. Han de desenvolupar les activitats proposades pel coordinador, amb la llibertat 
d’adaptar-les a la seva manera. 
3. Mantenir l’horari de les activitats. 
 
 
FUNCIONS DEL COORDINADOR/A 
 

1. Serà el director del campus, i s’ocuparà de tota la coordinació així com també 
tasques de secretaria alhora de fer inscripcions, assegurances, etc. Ha de ser titulat per 
llei. 
2. Programar les activitats que es duen a terme i vetllar pel seu bon desenvolupament. 
3. Coordinar i dirigir els monitors. Donar suport al grup més nombrós. 
4. En cas de ser necessari, serà l’interlocutor amb els pares dels nens. 
5. Preparar el material necessari per les activitats i recollir-lo en acabar-les. 
6. Portar al dia les inscripcions i assegurança. 
7. Mantenir informats els membres de la junta de qualsevol incidència i/o sol·licitud. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS CE ALTAFULLA “ALBERTO BENITO” 

SETMANA SANTA 2016 

 

Dades del participant: 

 

Nom i Cognoms:   .............................................................        DNI:   ......................................... 

 

Adreça:   ....................................................................................................................................... 

 

Municipi:   ......................................  Codi Postal:   ..............   Província: ........................................ 

 

Data de naixement:   .....................................................          Talla samarreta:   .......................... 

   És al·lèrgic/a? (penicil·lina, àcars, medicaments varis...:   NO   SI             

Pren algun medicament per l'al·lèrgia?                              NO  SI 

Té alguna dificultat intel·lectual o d'aprenentatge?  NO  SI 

Té alguna dificultat motora?     NO  SI 

Sap nedar?       NO  SI 

Ha de fer alguna dieta especial?    NO  SI 

Quina?....................................................................................................................................... 

 

Dades del representant : (pare, mare, tutor) 

Nom i Cognoms:   ............................................................    DNI: .................................................. 

 

E-mail:  ...............................................   Telèfon:  .............................   /   ..................................... 

 
 
Documentació a Adjuntar: 
 

 Fotocòpia DNI o Llibre de Família (en cas que no formi part de l’escola de futbol) 
 Fotocòpia Targeta sanitària (en cas que no formi part de l’escola de futbol) 
 Fotocòpia del Llibre d’Al·lèrgies (en cas que en tingui). 
 
 

Podeu trobar i lliurar la vostra inscripció a:                                                                                                                                 

 

Bar de l’Estadi Municipal Joan Pijuan (en horari d’entrenaments o partits) 

O enviar-la degudament omplerta a cealtafulla@gmail.com 
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Autoritzacions      Pare/mare/tutor: 

 

- Autoritzo al meu/meva fill/a o tutelat/da a assistir a l'activitat sol·licitada d'acord amb les 

condicions establertes. 

- Autoritzo que el personal responsable administri analgèsics si es considera convenient. En 

tots els casos s'informarà a les persones tutores.   

Si s'escau,  indiqui quin tipus d’analgèsic:    Ibuprofè     o   Paracetamol 

 

CLAUSULES: 

- ELS GRUPS: Els grups estan integrats segons l’edat de cada nen i nena. 

 

- COORDINADORS I MONITORS: Cada grup està dirigit per un monitor que és el responsable 

educatiu de la planificació, seguiment i posada en pràctica dels programes esportius dissenyats 

per a cada grup, seguint les línies definides per la Direcció esportiva del Club. 

 

- TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS: D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, 

la informació dels inscrits  serà incorporada als fitxers del Centre d’Esports Altafulla. Per exercir 

els drets d’accés, rectificació i eliminació es pot adreçar a cealtafulla@gmail.com). 

 

- DRETS D’IMATGE: "La signatura d'aquest document comporta l'autorització al club per 

incorporar en la indumentària el nom, logotips, etcètera, dels col·laboradors o patrocinadors així 

com l'autorització per a la gravació mitjançant fotografies o vídeo,  perquè  se’ls pugui donar un ús 

comercial, publicitari o susceptibles de ser publicades a les xarxes socials del CE Altafulla, sense 

dret per part meva a rebre cap compensació econòmica". 

 

 Manifesto que el meu fill/a o representat/da es troba en condicions físiques i mentals 

adequades per a la pràctica de l’esport. I com a pare/mare/tutor estic d’acord amb totes les 

condicions establertes pel Club en aquesta inscripció. 

 

Signo com a Pare/Mare/tutor/a: 

 
 
 
 
 

                   Altafulla, _______ d ___________ de 20__ 
 
 
 

mailto:cealtafulla@gmail.com
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ANNEX 1 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS PARTICIPANTS AL CAMPUS 

Com és pertinent, el Campus organitzat pel C. E. Altafulla té un Reglament de Règim Intern que 

cal que els participants coneguin i tinguin present en tot moment. 

Aquest reglament, que serà interpretat per la coordinació i la Junta del C. E. d'Altafulla, 

contempla dos tipus de faltes: lleus i greus. 

Greus (comporten expulsió) 

- Agressions físiques.     

- Consumir begudes alcohòliques.   

- Consumir drogues.     

- Fer “Bulling.” 

- Escapar-se. 

- Robar.  

- Posar en perill la seguretat de l’activitat.  

- Fumar. (D’acord amb les Lleis 20/1985, de 25 de juliol, i 10/1991, de 10 de maig, de prevenció 

i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, les activitats amb 

menors de 18 anys es consideren centres d’ensenyament en el lleure, per tant és prohibit el 

consum de tabac i l’alcohol.) 

- Malmetre el mobiliari de la instal·lació. 

- Falta de respecte al personal de la instal·lació/ monitors/companys. 

- Amagar informació mèdica de rellevància. 

- No seguir els paràmetres de seguretat establerts. 

- Qualsevol altra que consideri el coordinador o la Junta del C. E. d'Altafulla. 

Faltes Lleus 

La reiteració d’aquestes faltes lleus comportarà una falta greu: 

- No desenvolupar les tasques assignades pels monitors. 

- No participar de manera activa a les classes i activitats. 

- Portar el mòbil. 

 

 

Aquestes faltes seran comunicades als tutors o pares del participant en qüestió.  

En cap cas, l’expulsió d’un participant comportarà el retorn de qualsevol dels imports pagats. 

 

 

 

                                                                    Junta CE Altafulla 


