
L’objectiu és dur a terme un projecte educatiu 
basat en l’esport i la recreació i els valors posi-
tius relacionats amb aquestes activitats. Així 
es desenvoluparan activitats esportives de 
sala, a l’aire lliure, activitats aquàtiques... 

adaptades a les diferents edats.  

CAMPUS ESPORT 
ESTIU 2022 

INFORMACIÓ:
Àrea d’Esports Ajuntament de Palafrugell – Piscina Municipal
C. d’Àngel Guimerà, 20 – 17200 Palafrugell
Telèfon: 972 30 44 94
A/e: piscina@palafrugell.cat
www.esportspalafrugell.cat

AMB EL SUPORT DE:

Campus 
Esport Estiu

PALAFRUGELL

ORGANITZA:

esports

Campus 
Esport Estiu

PALAFRUGELL

PREINSCRIPCIONS I INSCRIPCIONS:

•  Dates de preinscripcions per a abonats:
 a partir del 30 de maig de 2022 i fins a set dies abans del començament de l’activitat.
•  Dates de preinscripcions per al públic en general:
 a partir de l’1 de juny de 2022 i fins a set dies abans del començament de l’activitat.
•  Lloc: a la Piscina Municipal de Palafrugell
•  Horaris: de dilluns a divendres, de les 7 a les 21 h

Tingueu present que l’obtenció de plaça definitiva per l’activitat, podria veure’s 
afectada per les mesures de funcionament que se’ns marquin des de l’administració, 
per aquest tipus d’activitats.

EXEMPLE. UN DIA AL CAMPUS...

· Arribada participants
· Activitats de baixa intensitat 
· Activitats esportives (terrestres i aquàtiques)
· Desplaçaments i activitats a l’aire lliure
· Esmorzar i esbarjo
· Dutxa i vestidors
· Sortida participants

Edats: de 6 a 16 anys (nascuts entre 2006 i 2016)
Dies de la setmana: de dilluns a divendres
Durada: 

Festius: dimecres 20 de juliol (Festa Major) i dilluns 15 d’agost
Horari: de les 8:30 h a les 13 h
Servei d’arribada i sortida: de 8 a 8:30 h i de 13 a 13:30 h
Lloc: Pavelló Poliesportiu (Avinguda de les Corts Catalanes, nº 3)

Agost
de l’1 al 31 d’agost de 2022
1ª quinzena: De l’1 al 16
2ª quinzena: Del 17 al 31

Juliol
del 4 al 29 de juliol de 2022
1ª quinzena: Del 4 al 15
2ª quinzena: Del 18 al 29


