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MESURES DE PROTECCIÓ  
I PREVENCIÓ GENERALS 
 
 

Mesures de protecció i prevenció generals 
 

 Els Campus tindrà una persona responsable de 
seguretat i higiene. 
 

 S’organitzarà les inscripcions setmanals per grups de 
convivència amb el mateix tècnic o tècnica 
responsable. 

 
 Protocols específics per garantir la higiene, les 

distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció 
d’espais i material. 

 
 Places i aforaments limitats. 

 
 L’ús de mascareta es determinarà en les 

situacions que es creguin necessàries (segons 
marqui la normativa sanitària). 
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INFORMACIÓ GENERAL 
 

Entitat Organitzadora: Club Rítmica Santfeliu 

 

Objectius Principals: 

 

1- Treballar les Capacitats físiques bàsiques 

2- Millorar la tècnica corporal. 

3- Millorar la tècnica especifica de cada aparell 

 

Què farem? 

 

 INICIACIÓ 

 
És un grup que té com a objectius el desenvolupament de les 
habilitats motrius, expressives i creatives. 
Educació motriu, capacitats físiques bàsiques. 
Jocs, piscina, tallers de manualitats i expressió corporal. 
 

 

 PROMOCIÓ 

 
És un grup que té com a objectius ampliar els coneixements de 
rítmica desenvolupant les capacitats físiques, millorant de la 
tècnica corporal i la tècnica especifica de diferents aparells. 
Jocs, piscina, tallers de manualitats i coreografia. 
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Quan? El campus esportiu es durà a terme del dilluns 28 de juny fins 
el 30 de juliol en horari de 8:30 a 13:30. 

 

On? A la zona esportiva Falguera, que disposa de pista poliesportiva 
exterior i pavelló bàsic. C/ Rev. Martí Duran, 2-4 Sant Feliu de 
Llobregat. 

 

Material que es requereix: Roba negre i arrapada, mitjons negres 
(coixí, genolleres i punteres, opcional). 

 

 

PREUS CAMPUS 2021 

 

 Setmana CAMPUS  

 Públic Soci Públic Soci Inclòs 5 % 

Campus 65 € 55 € 308,75 
€ 

261,25
€ 

de 
descompte 

 

 

 

A causa de la situació sociosanitària que encara estem vivint, en aquests campus 
volem reforçar, potenciar i aprofitar totes les possibilitats que ens ofereix 
el nostre entorn, les instal·lacions esportives i la piscina d’estiu, sempre 
mantenint els grups estables. 

La metodologia del campus serà la mateixa d’altres anys, cada setmana es triarà 
una temàtica en la que es basaran per organitzar entrenaments, jocs, tallers i 
coreografies. 

El canvi més significatiu en relació a altres estius, és que no podrem oferir el 
servei de menjador. El Campus acabarà la jornada a les 13.30 h. 
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Què documentació cal? 

 (Imprescindible tota la documentació, Omplir, imprimir i 
signar) 

 

 Full inscripció ó inscripció web 

Autorització dades i imatge 

Autorització sortides 

 
Fotocòpia Targeta Sanitària 

 
Declaració Responsable (No enviar amb la inscripció, s’ha de 
signar el dia d’abans o el mateix dia que es comenci el campus. 
S’ha d’entregar l’original per accedir al pavelló el primer dia). 

 

On s’ha de presentar? 

 

- Enviar escanejada a l’e-mail del Club. 

- Portar l’original el primer dia de campus. 

 

Es requereix fer una preinscripció abans del 10 de juny 

 

L’ import de la preinscripció (que serà el total d'una setmana) 
es farà per transferència i s’enviarà el comprovant de pagament 
a l’e-mail del Club. 

 

Informació addicional 

 

http://clubritmicasantfeliu.net  

ritmicasanfe@hotmail.com  

Nº cta. ES60 0081 1616 3300 0618 9633 

  


