
CAMPUS D’ESTIU D’HANDBOL 2014 CHVNG 
 
QUI SOM? 
Entrenadors i jugadors del Club Handbol Vilanova i la Geltrú amb la titulació 
requerida per realitzar les tasques pròpies d’un campus d’estiu esportiu. 
 
OBJECTIUS DEL CAMPUS 

 Passar-ho bé amb la pràctica de l’handbol i l’esport en general 
 Donar a conèixer el nostre esport als nens i nenes que comencen i ampliar 

els coneixements dels nens i nenes que ja practiquin l’handbol. 
 Fomentar la convivència, la solidaritat, el respecte, el treball en equip i 

d’altres valors de la pràctica esportiva, com la salut,  la higiene i 
l’alimentació saludable. 

 
HORARIS I INSTAL·LACIONS 
De dilluns a divendres, de 9h a 13h al pavelló de la collada. Els dimarts efectuarem 
les sortides. 
 
 
MATERIAL QUE HAURAN DE PORTAR ELS NENS I NENES 

 Bidó, cantimplora o semblant per aigua. 
 Roba esportiva, pantalons curts, samarretes i calçat esportiu. 
 Dutxa(obligatòria): Sabó, xancletes i tovallola. Roba neta per desprès de la 

dutxa. 
 Esmorzar diari, evitar dolços, recomanem entrepans o semblants. 
 Gorra (obligatòria).  
 Protecció solar. 

 
TELEFONS MÒBILS, VIDEO CONSOLES, MP3… 
Durant la durada diària del campus, queda totalment prohibit l’ús d’aquests 
aparells, si algun nen/a l’utilitza el requisarem i el tornarem als pares a l’hora de 
recollida del mateix dia. 
 
TELEFONS CONTACTE RESPONSABLES DEL CAMPUS 

 Miguel Mohedano: 609 741 476 
 Gerard Birlanga: 690 775 636 
 Mª Jose Rodríguez: 696 401 290 



ACTIVITATS CAMPUS D’HANDBOL 2013 CHVNG  

 
 
Aquestes son les sortides ha realitzar dins de l’horari del mateix campus : 
 

 2a setmana, dimarts 1 de juliol Sortida al Canal Olímpic de Castelldefels, 
on es realitzarien dues activitats de rem. El desplaçament es realitzarà en 
tren. Preu: 15€ per nen. Participació mínima de 15 nens/es. 
 

 3a setmana, dimarts 8 de Juliol Sortida Les Deus Aventura per fer dues 
activitats d’aventura trekking aquàtic i circuit acrobàtic. La sortida es amb 
bus des de el pavelló de la Collada. Preu: 20€. Participació mínima de 40 
nens/es i places limitades a 50 nens. 

 

 4a setmana, dimarts 15 de Juliol Sortida en tren a un parc aquàtic Costa 
Caribe, on podrem gaudir de les atraccions. Preu: 25€. Participació mínima 
de 20 nens/es. 
 

 5a setmana, dimarts 22 de Juliol Sessió preparatòria a la platja del far. 
Aprofitarem l’ocasió per entrenar a la sorra tot allò que posarem en 
practica al Handbol Platja Infantil ’13. 

 

 5a setmana, dissabte 26 de Juliol HANDBOL PLATJA INFANTIL ’13. 
Durant tota la tarda es celebraran una sèrie de partits amistosos on esteu 
tots convidats, a la platja del far al costat del Xiringuito Trillas. 

 
Els nens i nenes que no realitzin l’activitat els dies que es facin les sortides, 
el punt de trobada serà el mateix que un dia normal. 

 


