jove de cinema

bàsquet

Vols crear un curtmetratge de cinema?
Començarem elaborant el guió, farem el
rodatge amb telèfons mòbil (és necessari
portar mòbil propi) i després l’editarem.
Treballem en grups de 10 persones
i amb tècnics especialistes
en comunicació audiovisual.

Aprèn la tècnica I la tàctica del bàsquet amb entrenadors
professionals del bàsquet amb titulació I experiència.
I si ets jugador de la secció SafaClaror I vols perfeccionar
la tècnica, vine al campus de perfeccionament del 26 al 30 de juny.
edats
Mitjans nascuts entre el 2006 i el 2008
Grans nascuts entre el 2003 i el 2005

edats
Joves nascuts entre

torns, horari i preus (5 dies)
Del 26/6 al 30/6,
del 3/7 al 7/7 i del 10/7 al 14/7

el 1999 i el 2002

torns
Del 3/7 al 7/7
i del 10/7 al 14/7
horari i preus (5 dies)
Matí de 10 a 13.30h
Abonats 58,28€
No abonat 64,75€

reunió informativa
Dimecres 7 de juny a les 20h
al Claror Sardenya.

english kids

Aprèn anglès mentre et diverteixes!
Tots els jocs i activitats d’aquest esplai
lúdic es desenvolupen en anglès i giren
al voltant de La Fantasia. Els tècnics tenen
la titulació de monitor i/o director de lleure i
especialistes en llengua anglesa.
edats
Petits nascuts entre el 2011 I el 2013
torns
Del 3/7 al 7/7 i del 10 al 14/7
horaris i preus (5 dies)
Matí de 9 a 13.30h
Abonats 70,20€ | No abonat 78€
Matí I menjador de 9 a 15h
Abonats 106,24€ | No abonat 118,04€
Matí I tarda de 9 a 17h
Abonats 117,90€ | No abonat 131€

reunió informativa

Dijous 8 de juny a les 20h al Claror Sardenya.

De 9 a 17h Abonats 135€ | No abonat 150€

esplai medieval
Descobreix el món medieval a través d’un munt de jocs,
aventures i activitats inoblidables. També ens remullarem a
la piscina cada dia i farem una sortida o excursió setmanal.
edats
Parc Esplai nascuts el 2013
Petits nascuts el 2011 I el 2012
Mitjans nascuts del 2007 al 2010
Grans nascuts del 2003 al 2006
torns (tots són de 5 dies excepte el 8è, que és de 4 dies)
Torn 1 del 26/6 al 30/6
Torn 2 del 3/7 al 7/7
Torn 3 del 10/7 al 14/7
Torn 4 del 17/7 al 21/7
Torn 5 del 24/7 al 28/7
Torn 6 del 31/7 al 4/8
Torn 7 del 7/8 a l’11/8
Torn 8 del 14/8 al 18/8
Torn 9 del 21/8 al 25/8
Torn 10 del 28/8 a l’1/9
horaris i preus (5 dies)
Matí de 9 a 13.30h
Abonats 70,20€
No abonat 78€
Matí I menjador de 9 a 15h
Abonats 106,24€
No abonat 118,04€
Matí I tarda de 9 a 17h
Abonats 117,90€
No abonat 131€

reunió informativa
Dijous 8 de juny a les 20h al Claror Sardenya.

judo

patinatge

Aprèn la tècnica del judo a través del treball de diferents
claus i elements com la força, l’equilibri i el respecte.
Els entrenadors tenen experiència i titulació específica.
edats
Mitjans nascuts entre el 2006 i el 2008
Grans nascuts entre el 2003 i el 2005

Aprèn a patinar a partir d’una coreografia en la que treballaràs
els elements bàsics del patinatge artístic: equilibri, ritme i musicalitat. Les tècniques tenen experiència i titulació de patinatge.

torns, horari i preus (5 dies)
Del 3/7 al 7/7 i del 10/7 al 14/7

torns, horari i preus (5 dies)
Del 3/7 al 7/7 i del 10/7 al 14/7

De 9 a 17h Abonats 135€ | No abonat 150€

dansa

Aprèn a ballar a partir de coreografies de diferents estils
(hip-hop, jazz, funky, etc) i descobreix nous moviments i ritmes.
Els tècnics tenen experiència i titulació específica de dansa.
edats
Mitjans nascuts entre el 2006 i el 2008
Grans nascuts entre el 2003 i el 2005
torns, horari i preus (5 dies)
Del 3/7 al 7/7 i del 10/7 al 14/7
De 9 a 17h Abonats 135€ | No abonat 150€

jove de fitness
Inicia’t en el món del fitness amb activitats com l’spining,
bodypump, indoor walking, tabata aquàtic,...i aprèn adquirir
hàbits saludables. Els tècnics són professionals de l’esport
amb experiència i titulació.
edats
Joves nascuts entre el 1999 i el 2002
torns, horari i preus (5 dies)
Del 3/7 al 7/7 i del 10/7 al 14/7
De 10 a 13.30h Abonats 67,73€ | No abonat 75,25€

edats
Mitjans nascuts entre el 2006 i el 2008
Grans nascuts entre el 2003 i el 2005

De 9 a 17h Abonats 135€ | No abonat 150€

volei
Aprèn a jugar a volei treballant els valors de l’esport d’equip
(cooperació, el respecte i companyerisme) i els elements
tècnics (toc de dits o avantbraç, servei i posició al camp) amb
tècnics entrenadors de volei amb experiència i titulació.
edats
Mitjans nascuts entre el 2007 i el 2008
Grans nascuts entre el 2005 i el 2006
torns, horari i preus (5 dies)
Del 3/7 al 7/7 i del 10/7 al 14/7
De 9 a 17h Abonats 135€ | No abonat 150€

reunió informativa

Dimecres 7 de juny a les 20h al Claror Sardenya.
Tots els campus esportius inclouen una sortida
relacionada amb l’esport específic!

esplais
i campus
d’estiu

inscripcions
Tots els torns són de 5 dies a excepció del 8è
(del 14 al 18 d’agost) que serà de 4 dies.

claror sardenya

• Inscripció abonats: Del 27 de març al 6 d’abril
• Inscripció oberta: durem a terme un sorteig per tal d’assignar
cita per a la inscripció del torn obert, que s’inicia el 22 d’abril.
Del 27 de març al 6 d’abril obrim el termini per agafar número
al Claror Sardenya. A cada família se li assignarà un únic
número, que serà totalment intransferible. El dia 11 d’abril
farem el sorteig i publicarem les hores assignades per tal de
formalitzar la inscripció.

normes d’inscripció
• Cal presentar una còpia del carnet de vacunació i
de la Seguretat Social.

Gaudiràs d’un centre d’interès en totes les activitats!
En els Campus és l’esport específic i en els Esplais
són aventures per als petits i projectes per als grans.
Cada dia tindràs una estona de piscina amb circuits a l’aigua
i jocs en equip. I la piscina és a la mateixa instal·lació!

claror sardenya

El nostres tècnics tenen experiència, titulació específica en
cada esport, els requeriments legals obligatoris i són seleccionats en un procés rigorós. Els grups tenen una ràtio d’un
tècnic per cada 10 nens per garantir màxima qualitat.

CEM Claror | Sardenya, 333. BCN
sardenya@claror.cat

www.claror.cat/bloc-lleure-sardenya

Els menús diaris són fets als moment en cuina pròpia a la
mateixa instal·lació i amb la majoria de productes ecològics.

• En cas de no cobrir el mínim de places establert, l’organització
es reserva el dret d’anul·lar les activitats 15 dies abans de
l’inici de l’activitat.

Inscriu-te per setmanes, en l’horari que millor s’adeqüi a tu i
amb diferents moments de sortida al migdia i a la tarda. Les
places són limitades, per a garantir un alt nivell de qualitat.

• Si el participant anul·la la inscripció, sempre que ho notifiqui
almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, se li retornarà
com a mínim el 50% de l’import ja pagat (fraccionat o no).

Faràs una sortida setmanal relacionada amb el centre
d’interès (excepte l’Esplai Cinema Jove I el Campus Fitness
Jove)

• Es poden inscriure només els membres directes de la família
(fills). Els pares i mares (tutors) que hagin de delegar la
inscripció a d’altres persones, ho hauran de fer presentant:
- Una autorització per escrit dels pares i mares (o tutors),
seguint el model facilitat pel club.
- Una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor i del DNI
de la persona autoritzada.

diverteix-te amb els nous esplais i campus
del claror sardenya, un món d’activitats
i aventures creatives, innovadores i motivadores!

nou programa d’activitats
per a infants i joves dels 3 als 17 anys

Si prefereixes entrar abans, pots gaudir del servei d’acollida
de 8 a 9h per només 2€ al dia.
Activitats homologades per l’Ajuntament de Barcelona.

