
Guió Famílies Campus Vallès 2021

Objectius del campus

L’objectiu del nostre campus és promoure l’activitat físico-esportiva a través de la pràctica

de diferents esports.

Fomentar la cohesió social entre els/les joves. Sense discriminar cap col·lectiu.

Potenciar uns bons hàbits saludables i mediambientals.

Dates i horaris

Setmana 1: del 28 de juny al 2 de juliol

Setmana 2: del 5 de juliol al 9 de juliol

Setmana 3: del 12 de juliol al 16 de juliol

Setmana 4: del 19 de juliol al 23 de juliol

Servei d’acollida: de 8:30h a 9:00h

Horari principal: 9:00h a 13:30h

Servei de menjador: 13:30h a 15:00h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:30 a 9 Acollida Acollida Acollida

Excursió

Acollida

9 a 10:30 Activitat Activitat Activitat Activitat

10:30 a 10:45 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

11 a 13:30 Piscina Piscina Piscina Piscina

13:30 a 15 Dinar Dinar Dinar Dinar

Les piscines diàries resten pendents de confirmació



Sortides a la piscina de Can Marcet un cop acabades les activitats a l’Institut.
Setmana 1: 28, 29, 30 juny, 2 juliol

Setmana 2: 5, 6, 7, 9 de juliol

Setmana 3: 12, 13, 14, 16 de juliol

Setmana 4: 19, 20, 21, 23 de juliol

Excursions fora de les instal·lacions del Campus Vallès:
Setmana 1: LeFive o Salting (a escollir)

Setmana 2: Humor Amarillo de Castellolí (+20€)

Setmana 3: Parc Aquàtic Illa Fantasia (+20€)

Setmana 4: La Bassa de Sabadell

- Les excursions de les setmanes 1, 2 i 3 es desplaçarem en autocar. La 4 en bus.

- Les excursions de la setmana 2 i 3 seran de tot el dia (de 9h a 16:30h) i tenen un

preu a part de la inscripció. Els i les participants que no facin ús del menjador hauran

de portar el seu dinar. Si ho desitgeu podreu sol·licitar un picnic (avisant-nos el dia

abans) per 6€.

Preus

Acollida Campus Servei de menjador

8:30h a 9h 9h a 13:30h 13:30h a 15h

1 setmana 11,00 € 90,00 € 27,00 €

2 setmanes 19,00 € 160,00 € 53,00 €

3 setmanes 26,00 € 215,00 € 78,00 €

4 setmanes 31,00 € 260,00 € 100,00 €

Dia esporàdic 2,00 € 20,00 € 6,00 €

Els participants socis de l’AFA o alumnes de l’Institut Vallès gaudiran d’un 10% de

descompte en l’import total de la inscripció (inscripció + excursions).



Places

Hi ha un nombre de places limitades que és de 60 participants per setmana. La reserva de

places es realitzarà en funció de la data d’inscripció (i de pagament).

Només s’accepten participants nascuts entre el 2005 i 2014.

Pagament

A l’hora de realitzar la inscripció a la web de Símunt: www.simunt.com hi trobareu la taula de

preus i haureu de calcular el valor total dels serveis escollits.

Per tal de completar la inscripció de forma vàlida s’haurà de realitzar el pagament de forma

integra (campus + excursions) i fer arribar el rebut de pagament al correu

simuntvalles@gmail.com

Sorteig!
Si us inscriviu entre el 17 i el 31 de maig, i seguiu les indicacions següents podreu entrar en

un sorteig a través d’Instagram en què podeu guanyar la gratuïtat d’una de les dues

excursions.

Passos per poder participar al sorteig:

1. Seguir el compte d'instagram @simunt_

2. Donar “me gusta” a la publicació que ofereix el sorteig

3. Etiquetar a dos amics/amigues a la publicació.

El dia 10 de juny a les 20:00h hi haurà una reunió informativa del Campus Vallès 2021

(funcionament, novetats, dubtes, etc)

Els que ja us hagueu inscrit rebreu un mail amb un enllaç meet.

Els que encara no estigueu inscrits podeu enviar un correu a simuntvalles@gmail.com per

tal de rebre l’enllaç i assistir-hi.

http://www.simunt.com
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