


CAMPUS D’ESTIU 
U.E. CENTELLES ‘20
Aquest any la U.E. Centelles farà el seu propi 
campus d’estiu, un campus orientat al futbol però 
també multi activitats pròpies de l’estiu!.

Tenim com a objectiu fer un campus on el “bon ambient” 
sigui el protagonista, creant un campus de diversió i alhora 
de millora de la tècnica i tàctica individual. 

Els grups els organitzarem per nivell i per edats, d’aquesta 
manera els exercicis els podrem desenvolupar perquè el 
jugador/a tregui el màxim profit de cada un d’aquets. 

- ESPECÍFIC DE PORTERS/ES

- TECNIFICACIÓ 

- ENTRENADORS TITULATS I DEL CLUB

- SORTIDES I MULTI AVTIVITATS ESPORTIVES.

- ACTIVITATS D’ESTIU!

- I MOLTES MÉS COSES!...

Nota: Totes les activitats queden pendents de      
desenvolupament en funció de l’autorització de les 

autoritats sanitàries, referent a la pandèmia del 
Coronavirus. Nosaltres treballem amb la màxima il·lusió 

perquè es pugui desenvolupar. 



DATES I PREUS
HORARI DE MATÍ (9H A 13H)

SETMANA PREU

1 SETMANA 70€ 

2 SETMANES 135€ (5% DTE)

3 SETMANES 180€ (15% DTE)

4 SETMANES 225€ (20% DTE)

5 SETMANES 265€ (25% DTE)

GERMANS/ES 40% DE DESCOMPTE

HORARI DE MIGDIA (9H A 15H)

SETMANA PREU

1 SETMANA 80€

2 SETMANES 155€ (5% DTE)

3 SETMANES 205€ (15% DTE)

4 SETMANES 260€ (20% DTE)

5 SETMANES 300€ (25% DTE)

DINAR (OPCIONAL)
1 DIA: 9€

5 DIES: 40€ (10% DTE)



ALTRA INFORMACIÓ

ACOLLIDA A 
LES 8:15H

PREU 
SETMANAL

6€ Equipació 
extra 
entrenament

Samarreta + 
Short

15€
OPCIÓ DE 
DINAR.

1 SETMANA: 
40€ (10% 
DTE).

9€

PACK ENTRENO:

- SAMARRETA
- SHORT
- MITGETES
- BIDÓ AIGUA
- MOTXILLA



METODOLOGIA

9h

• Inici Campus

• Millora del gest tècnic individual a través del joc col·lectiu. (xut, passe, 
regat, control) per edats i nivells.

10:15
• Esmorzar

• Jocs sòcio-afectius

10:45
• Millora de conceptes tàctics i jocs col·lectius (torneig de futbol intern, 
jocs de futbol (Fut-tenis, futtoc, punteria) 

11:45

• Activitats multi esportives (excursions, jocs, gimcanes, jocs d’aigua, 
altres esports.)

• Activitats d’estiu en funció de l’autorització de les autoritats sanitàries. 

13:00
• Sortida jugadors/es matí

• Dinar o activitats jugadors/es tarda

14:00
• Activitats i jocs d’estiu diverses.

15:00
• Sortida jugadors/es tarda



1- Entrar a la pàgina web: 
www.unioesportivacentelles.com
2- Anar a l’apartat, campus d’estiu.
3- Clicar l’enllaç del formulari d’inscripció. 
4- Emplenar degudament el formulari de dades. 
5- Enviar el formulari.

DATA LÍMIT: 4 DE JUNY

Hi haurà places limitades, només s’acceptaran les 
places que s'hagin inscrit per ordre. 
Segons les autoritats sanitàries probablement 
s’haurà de reduir l’afonament participant, pel que es 
molt important realitzar a preinscripció com més 
aviat millor,

Una vegada s’ha rebut la inscripció, s’enviarà al 
correu electrònic una factura amb el número de 
compte corresponent on s’ha de realitzar la 
transferència, també es podrà pagar amb targeta 
presencialment al camp de futbol.

http://www.unioesportivacentelles.com/

