
Torns i dates

Edats i preus

Cangurosport 
(2018 al 2017)

Ludosport 
(2016 al 2010)

Matí 
(9-13:30 h)

81,45 €

81,14 €

Matí i tarda 
(9-17:00 h)

134,03 €

128,82 €

Informació rellevant

Cursets de natació diaris treballant 
el nostre programa de nivells.

Sortides setmanals (excepte els torns de 
setembre) comunicades amb antelació. Si és 
de tot el dia, només els infants que venen al 
campus al matí, hauran de portar el dinar. 

Càtering: menús sans i equilibrats adaptats 
a les necessitats específiques, intoleràncies 
i al·lèrgies. 

Serveis addicionals*

Acollida (de 8 a 9h)
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CEM Sant Andreu - La Sagrera
www.cnsantandreu.com

Del 27 de juny a l’1 de juliol (5 dies)

Del 4 al 8 de juliol (5 dies)

De l’11 al 15 de juliol (5 dies)

Del 18 al 22 de juliol (5 dies)

Del 25 al 29 de juliol (5 dies)

Del 29 d’agost al 2 de setembre (5 dies)

Del 5 al 9 de setembre (5 dies). Pendents de 
la resolució de la Generalitat de Catalunya
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1 dia

5 dies

10 dies

7,50 €

26 €

45 €

15 dies

20 dies

25 dies

60 € 

75 €

85 €

Dinar puntual i activitat de 
tarda (de 13:30 a 17:00 h) 22 €

CAMPUS OLIMPIACAMPUS OLIMPIA

Malalties

En cas de tenir febre o malalties contagioses, no 
s’ha de venir al campus. Si durant el dia, l’infant es 
troba malament, l’equip tècnic es posarà en contacte 
amb la família. En cas de seguir una medicació, cal 
intentar quadrar l’horari perquè no coincideixi amb 
les hores de l’activitat i si no és possible, s’haurà de 
portar una autorització signada. 

*Si és un dia puntual, s'haurà d'abonar a les oficines el  
 mateix dia.
*Podeu entrar a qualsevol horari dins de la franja horària. 
*Els acompanyants hauran d’anar al pavelló amb l’infant  
 on estarà el personal.

Aquest estiu, vine a 
divertir-te al Campus 
Olímpia del CEM Sant 
Andreu-La Sagrera! 

Totes les activitats, tant de piscina com de 
lleure, es desenvolupen amb la titulació 
corresponent.

Activitats esportives adaptades a cada 
edat: jocs de pilota, d’habilitat, tradicionals, 
d’expressió, artístics...



Descomptes Casal 2022

Inscripcions

Per fer la preinscripció s’haurà d’inscriure a partir del 
23 d’abril a la web:
  www.barcelona.cat/vacances

1. Seleccionar instal·lació CEM Sant Andreu - La 
Sagrera i omplir les dades de l’infant amb les 
setmanes desitjades.
2. Rebreu des del correu del campus el dia i l’hora 
per venir a les oficines de la instal·lació a fer el 
pagament.
Cal portar fotocòpia del carnet de vacunacions i 
revisar el full d’inscripció amb les vostres dades.
IMPORTANT: un cop abonada i confirmada la plaça 
no es retornaran els diners. Qualsevol canvi estarà 
subjecte a la disponibilitat de les places, que s’haurà 
de consultar a campusolimpia@cnsantandreu.com.

4 torns

5 torns

6 torns

7 torns

Pel 2n germà/na

10% descompte

10% descompte

12% descompte

12% descompte

5% descompte

Els infants becats estan absents de descomptes.
Els descomptes no són acumulables, excepte 
en els 7 torns.

Pagament

El pagament es realitzarà amb targeta bancària.
Pagament fraccionat: 50% en el moment de la ins-
cripció i la resta abans del 18 de juny. De no complir 
aquest requisit, es perd el dret de recuperar els diners 
i poder realitzar l’activitat.

Entrada i sortida

Demanem puntualitat per un bon funcionament.
Entrada 9.00h c/ Bonaventura Gispert 37-47. 
Sortida 13.30h c/ Santa Coloma, 25. 
Sortida 17.00h c/ Bonaventura Gispert 37-47.

Consells

Han d’anar vestits amb roba i sabatilles esportives 
(els dits dels peus han d’anar protegits).
La roba, tant de vestir com de piscina, ha d’anar 
marcada amb el seu nom i cognom.
Es recomana portar gorra i una ampolla d’aigua.
Cal que portin esmorzar cada dia (petit entrepà, 
fruits secs, galetes...).
És recomanable posar crema solar a casa i que 
portin el banyador posat al matí. Les nenes és millor 
que portin banyador-calceta.
Roba de piscina: banyador (dos si es queden a 
dinar), tovalloles (una per al cos i una per als peus), 
sabatilles (hawaianes no) i casquet de bany.
Recomanem portar una muda de recanvi completa, 
tant per al matí com als de matí i tarda.
No porteu objectes o joguines de valor (rellotges, 
anells, mòbils, etc.). El Club no es farà responsable 
de la pèrdua o el trencament d’aquests objectes. 
Recordem que a cap infant li és permès portar diners 
per fer-ne ús durant el casal.

Campus Olímpia CEM Sant Andreu - La Sagrera
www.cnsantandreu.com

Sol·licitud d’ajut econòmic: del 23 d’abril al 23 de 
maig. Per poder sol·licitar l’ajut econòmic, és neces-
sari que ens feu arribar el número d’identificador de 
l’alumnat de Catalunya (IDALU) de l’infant que podeu 
gestionar en sel següent enllaç: educacio.gencat.
cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne. 
Una vegada el tinguem, us enviarem un PIN indivi-
dual per tal que pugueu gestionar la beca a l’Oficina 
Virtual de Tràmits. 
Si es sol·liciten els ajuts, s’hauran d’abonar la resta de 
setmanes no bonificables.

Ajuts econòmics


