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1. Valors i objectius del CAMPUS  
 

El CAMPUS MULTIESPORTIU MEDITERRANI vol possibilitar als nens de realitzar unes pràctiques 
esportives aprofitant l’entorn que ens envolta. 
El Campus tindrà un caire multiesportiu, posant especial èmfasi a les activitats al mar i la 
platja. 
Mitjançant l’esport aconseguim que els nens vagin adquirint uns hàbits de vida saludables, 
alhora que contribuïm a la correcta evolució física i mental. 
Amb les activitats de coneixença i els jocs col·lectius, aconseguim que el nen s’acostumi a jugar 
i cooperar amb altres nens. 
 
 

2. Equip Humà  
 

L’Empresa ESPORTEC disposa de diferents recursos humans, especialitzats en les diferents 

ofertes que disposa. Pels Campus d’estiu, el personal responsable estarà format per: 

- Ignasi Pérez:  Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 

Director de Lleure 

- Gerard Penya:  Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 

- Bru Martinell:  Director de Lleure 

- Lluis Salcedo:  Mestre d’Educació Física 

Grau Superior en Activitats esportives 

 

3. CAMPUS MULTIESPORTIU MEDITERRANI 
 

El CAMPUS Multiesportiu Mediterrani es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 15 
inscrits cada setmana.  
 

4.1. Horaris  
 

 Matí de 9:00h a 13:00h  

 Migdia-tarda de 13:00h a 16:30h  
Horari complert de 9:00h a 16:30h  
Possibilitat de servei d’acollida de 8:00h a 9:00h 
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4.2. Calendari  
Les setmanes oferides son les següents:  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

JUNY   25 26 27 

JULIOL 30 1 2 3 4 

 7 8 9 10 11 

 14 15 16 17 18 

 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31 1 

AGOST 4 5 6 7 8 

 
 

 

 
 
4.3. Edats dels participants  
Nens i nenes de 5 a 14 anys. 
 
4.4. Activitats del CAMPUS  

 
Activitats aquàtiques 

 
Catamarà 
Katsi 

Pàdel surf 
Kayak 

Windsurf 
Snorkel 

 
Esports varis 

 
Pàdel 
Tennis 

Futbol platja 
Bàsquet 

Voleibol platja 
Altres jocs de platja 

Jocs d’orientació 
 

 
Activitats de lleure 

 
Gimcanes 

Jocs d’aigua 
Jocs tradicionals 
Visites culturals 

Tallers 
 

 

4.5. Servei de menjador  

El servei de menjador del CAMPUS es durà a terme amb el restaurant del Club Marítim. 
D’aquesta manera aconseguirem que el menjar sigui de la millor qualitat possible. El menú 
serà entregat a les famílies el dia de la reunió informativa del CAMPUS. Després de dinar es 
realitzaran activitats més tranquil·les com tallers, jocs..., sempre controlats pels monitors del 
CAMPUS.  
La recollida dels nens serà de 16:30 a 16:50. 
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4.6. Preus CAMPUS Multiesportiu Mediterrani  
 
Matí  
( 9:00h a 13:00h)  

 
            Tot el dia (dinar inclòs)                
                    (9:00h a 16:30h)  

1 setmana  79€               144€  
2 setmanes  148€               278€  
3 setmanes  227€               422€  
4 setmanes  301€               560€  

 

 El primer torn (25 al 27 de juny) tindrà un cost de 59 € 
(matí), i 104 € tot el dia (dinar inclòs) 

 

 Acollida Matí ( 8h a 9h) = 25€ /setmana 
 

Descomptes  
20% de descompte als socis del Club Marítim Altafulla  
5% de descompte segon germà  
 
 
5. Reunió informativa pels pares 

El dissabte 14 de juny a les 19:30 es farà una reunió informativa per als pares a les 

instal·lacions del Club Marítim Altafulla. 

En aquesta reunió s’explicarà el funcionament del Campus. 

Caldrà que el dia de la reunió els pares portin l’autorització firmada, el comprovant de 

pagament original i una fotocòpia de la targeta de la seguretat social. 

 

6. Inscripcions 

Per a realitzar la inscripció, caldrà omplir el full d’inscripció, i enviar-lo per e-mail a l’adreça: 

altafulla@esportec.net  (escanejat o omplert) 

La inscripció quedarà formalitzada en el moment que estigui feta la transferència bancària. A l’ 

ingrés s’ha de fer constar el nom del nen/a que farà el campus. 

Numero de compte per a fer l’ ingrés: 

0081-0025-25-0003240731  (BANC DE SABADELL) 

El dia de la reunió caldrà portar els documents originals (full d’inscripció i comprovant 

bancari).  

El full d’inscripció, i el comprovant bancari també es poden entregar a les oficines del Club 

Marítim. 

mailto:altafulla@esportec.net
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7.Empresa Organitzadora  
 

ESPORTEC OUTDOOR SPORT S.L. som una empresa de serveis esportius i agència 
de viatges creada amb la intenció de fomentar la pràctica esportiva i l’esperit 
d’aventura. 
La nostra especialitat són les Activitats Físico Esportives en el Medi Natural, i és per 
això que volem donar a conèixer les possibilitats que ofereix el nostre entorn, ja sigui 
al mar o a la muntanya. 
Per tal de poder garantir la millor qualitat, preu i control, duem a terme totes les 
activitats nosaltres mateixos, sense intermediaris. 
Volem que les nostres aventures siguin úniques i originals, respectant sempre el 
medi que ens envolta. Per això, treballem contínuament en dissenyar nous productes 
i sortides, per tal que pugueu descobrir els indrets més idíl·lics de les nostres contrades. 
 
Per oferir el màxim professionalisme i qualitat en els nostres serveis, la nostra 
plantilla consta de personal especialitzat en cadascuna de les activitats i productes 
que oferim. (segons normativa vigent: Decret 56/2003, Lleis 1/2000 i 3/2008) 
Totes les activitats estan dirigides per un Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport i Director de lleure. Alhora els tècnics tenen la titulació corresponent (segons 
DECRET LEGISLATIU 56/2003). 
 
Des del 2004 treballem amb centres de Primària i Secundària per a donar a conèixer 
les Activitats Físico Esportives en el Medi Natural. Per aquest objectiu hem 
col·laborat amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb la Diputació de Girona 
i amb l’Agència Catalana de Joventut. 
Per a poder practicar aquestes modalitats esportives amb tota seguretat, hem 
adequat una zona multiesportiva anomenada Espai d’Aventura a l’Alt Empordà. 
Des del 2005 treballem a l’Estació d’Esquí de Port del Comte (Solsonès), impartint 
classes d’esquí, surf de neu i activitats complementàries d’hivern i de neu, tant per 
a particulars com per a Centres educatius. En aquesta ubicació privilegiada hem 
creat l’Escola d’Esquí Prepirineu. 
 
A més, des del 2013, i per tal d’ampliar la nostra oferta d’activitats, hem obert Water 
Sport Altafulla, una base d’esports aquàtics a la platja d’Altafulla, en col·laboració 
amb el Club Marítim Altafulla. S’hi poden realitzar esports com el caiac, el Paddle 
surf, snorkel, etc. en un dels entorns més idíl·lics i naturals de la Costa Daurada. 
 


