


¿QUI SOM?

COORDINADOR
GENERAL

EUDALD TRIVES 

GUARDIOLA

Tècnic en animació 

d’activitats 

físicoesportives

Monitor de futbol Fcf

Monitor de lleure.

MARKETING 

& PUBLICITAT 

ALEX ABRIL

Llicenciat en 

Administració i 

direcció d’empreses.

Especialista en 

captació i fidelització 

de clients per el 

ICEMD.

TÈCNIC CAMPUS TÈCNIC CAMPUS

GENIS SAMPIETRO

Llicenciat en 

Ciències Activitat 

física i l’esport

Entrenador NIVELL II 

TÈCNIC PORTERS

Ratio10 inscrits/1 

Tècnic

KALUM AYEINE

FA level 1 in 

coaching football



¿QUÈ FEM?

9H START

9:15H A 10:45H
“ENTRENEM AMB LA 

METODOLOGIA DE L’APA” 



¿QUÈ FEM?

11:45 A 13:00H
“Mundialets”

“Futbol Tenis”

10:45H-11:45 

Esmorzar/Break



¿QUÈ FEM?

13:00H a 14h
PISCINA MUNICIPAL



¿QUÈ FEM?

14:15 a 15:15
DINAR MEDITERRANI



¿QUÈ FEM?

15:30 a 15:55
ACTIVITATS AL CENTRE 

CÍVIC EL SORTIDOR



¿ON HO FEM?



¿COM INSCRIURE’S?

1.Omplir el formulari al local del club.

c/Margarit nº23 (dll a div de 18h a 20h)

2. Realitzar el pagament de l’import total .

3. Lliurament del full de confirmació de la 

plaça .



¿OPCIONS, PREUS I SETMANES?



INFORMACIÓ EXTRA

En el cas que les piscines estiguin tancades al públic, es 

proposaran activitats refrescants alternatives. 

Les places estan limitades per rigorós ordre d’inscripció. 

La reunió informativa serà el 29 de Maig a les 19:15h a 

la Satàlia. 

Els Porters tindran el seu entrenament específic.
*Depenent del nombre de porters, mínim 4.



INFORMACIÓ EXTRA

Per un dia de campus: Opció A 35€; Opció B 20€

Si ets soci del Club Esportiu Apa Poble Sec, 10€ de 

descompte en el preu total.

Preus per a 2 o més germans, consultar llistat de preus.

Samarreta extra 6€ i tiquet menjador 6€ 



INFORMACIÓ EXTRA

MATERIAL NECESSARI: *tota la roba marcada amb el nom.

• Botes i sabatilles esportives.

• Banyador i sabatilles de bany.

• Tovallola i gel de bany.

• Crema solar.

• Gorra.

• Esmorzar.

En cas de no poder assistir al campus, l’import del mateix serà 

retornat sempre que la sol·licitud de baixa s’hagi produït 

abans del 10 de Juny.

La direcció del campus no es fa responsable de la 

pèrdua de mòbils, tauletes o altres objectes personals.


