
 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS D’ESTIU LA NAU DEL CLOT 
 

ENTITATS ORGANITZADORES: CB GRUP BARNA / CE VILA 
OLIMPICA 

 

GAUDEIX DE L’ESTIU AMB NOSALTRES! 
 

 

 



 
 

 

Benvolguts pares i mares, 

Després de l’èxit de la primera edició del Campus d’Estiu CB Grup Barna, on més de 70 

jugadors i jugadores van confiar en nosaltres al llarg de 4 intenses setmanes, el club va marcar-

se l’objectiu de consolidar l’activitat i seguir oferint un servei de qualitat i de proximitat a totes 

les nostres famílies.  

Sou molts els que heu anat preguntant i interessant-vos al llarg dels últims mesos. Us donem 

les gràcies a tots per la confiança i, sobretot, per la paciència que heu demostrat. 

Com sabreu, durant aquesta temporada hem patit el canvi de gestió de la nostra instal·lació 

principal, la NAU del Clot. El CE Vila Olímpica ha agafat el relleu com a gestor i hem hagut de 

pactar amb ells les condicions del nou campus. És per això que no hem pogut treure aquesta 

informació abans, donat que aquest any no tenim la “llibertat” de moviments que vam gaudir 

l’estiu passat.  

L’acord al que hem arribat és el següent: el CB GRUP BARNA mantindrà la direcció esportiva 

del Campus de la NAU, mentre que el CE Vila Olímpica s’encarregarà de totes les tasques 

administratives i logístiques. Estem contents, ja que estem en disposició de poder mantenir 

l’essència del campus i repetir una estructura molt semblant a la de l’any passat, amb 

entrenadors de la casa i metodologia 100% Barna. 

Us hem preparat un dossier especial per a jugadors i jugadores del Grup Barna, tot i que també 

us adjuntem el dossier informatiu del CE Vila Olímpica, de manera que tingueu tota la 

informació del campus. 

També podeu visualitzar els 4 vídeos (1 per torn) que vam fer la temporada passada. Segur que 

us ajuda a fer-vos una idea de lo bé que ens ho passem!   

http://cbgrupbarna.com/campus-de-basquet-barcelona-estiu/ 

Finalment, podreu assistir a una reunió informativa (a càrrec del CE Vila Olimpica) el dia 13 de 

Juny a les 19h a la seu dels Castellers de Barcelona al carrer Bilbao, 212-214.  

A més a més, cada setmana de campus us farem arribar un correu electrònic recordant-vos 

aspectes importants de cada torn (material, funcionament, medicaments...), així com 

adjuntant la informació específica de la sortida i la fulla d’autorització pertinent. 

En cas que necessitéssiu contactar amb nosaltres o demanar més informació podeu fer-ho a: 

coordinaciocbgrupbarna@gmail.com 

Salutacions i molt bàsquet! 
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CAMPUS NAU DEL CLOT 



 El CAMPUS neix amb la intenció de poder donar continuïtat al treball tècnic-tàctic 

proposat durant la temporada, en un marc més lúdic i distés, de manera que els 

nostres jugadors puguin seguir aprenent i consolidant continguts, a la vegada que 

gaudeixen de l’estiu i es relacionen amb altres companys del club.  

 El CAMPUS segueix la filosofia del club, oferint entrenaments en petit grup (màxim 6 

jugadors per entrenador) vertebrats per tres eixos fonamentals: QUALITAT, 

QUANTITAT i DIVERSIÓ.  

 Com no podria ser d’altra manera, el BÀSQUET serà el focus principal del campus, però 

creiem fermament en l’educació integral dels nostres jugadors, així que hem dissenyat 

activitats que ens permetran treballar per assolir la seva satisfacció en tots els àmbits 

que conformen la unitat de la persona. No només ens centrem en “l’aprendre a fer” 

sinó que volem potenciar les seves capacitats en “l’aprendre a conèixer” i “l’aprendre 

a ser”.  

 El CAMPUS estarà dirigit i coordinat per l’Álvaro Salinas (Director Esportiu) i el Carles 

Boada (coordinador cistella petita) i comptarà amb la presència d’entrenadors de la 

casa.  

 

TORNS I EDATS 

 

 1r TORN: Del 25 al 29 de juny 

 2n TORN: Del 2 al 6 de Juliol  

 3r TORN: Del 9 al 13 de Juliol  

 4t TORN: Del 16 al 20 de Juliol  

 5è TORN: Del 23 al 27 de Juliol 

 6è TORN: Del 30 de Juliol al 3 d’Agost 

 7è TORN: Del 3 al 7 de Setembre 
 

- El CAMPUS NAU està pensat per a nens i nenes nascuts entre el 2003 i el 2013  
- Els grups de treball s’establiran per edat i nivell  
- Places limitades a 50 jugadors/es per torn 

INSTAL·LACIONS i ESPAIS UTILITZATS 

 La NAU del CLOT (Carrer de la Llacuna 172) 

 Parc del CLOT 

 Algunes activitats es faran a la Pista Poliesportiva Clot de la Mel (Carrer Andrade, 40) i 

a les piscines del CEM Bac de Roda (Rambla de Guipúscoa, 25) 

 

 

 



 
 

SORTIDES DIJOUS 

 Cada dijous tenim programada una sortida de lleure per trencar la dinàmica de la 

setmana. 

 Els nens i nenes que vulguin participar a la sortida hauran de presentar una 

autorització signada (que us farem arribar via correu electrònic) al començament del 

torn. 

 El preu de la sortida s’indicarà cada setmana i no està inclòs en el preu del torn. 

 Els nens i nenes que no vulguin participar a la sortida podran realitzar activitat normal 

de campus a la instal·lació. 

 Les sortides programades són: 

 Illa Fantasia (T.1) 

 Camp Nou Experience Tour & Museu (T.2) 

 Marineland (T.3) 

 Waterworld Lloret (T.4) 

 La Bassa (T.5) 

 Illa Fantasia (T.6) 

 Tibidabo (T.7) 

 

MODALITATS, PREUS i PROMOCIONS 

Jornada complerta:  

- Horari: de 9h a 18h (a partir de les 8h oferim servei d’acollida gratuït) 

- Inclou dinar 

- Cal portar l’esmorzar de casa 

- El preu de la sortida (que depenent del torn oscil·la entre els 15 i els 20€, dinar inclòs) 

no està inclòs al preu del torn 

- Es lliurarà a cada participant: 

o Placa record assistència 

o 2 samarretes (independentment del nombre de torns) 

o 2 pantalons (independentment del nombre de torns) 

1 sol participant: 

Total torns Nascuts entre 2012-2013 Resta d’edats 

4 o més 90€ 117€ 
3 97€ 126€ 
2 109€ 143€ 
1 135€ 157€ 

 

 Dos o més germans: 

Total torns Nascuts entre 2012-2013 Resta d’edats 

4 o més 74€ 96€ 
3 79€ 102€ 
2 87€ 116€ 
1 109€ 128€ 



 
 

Mitja jornada: 

- Horari: de 9h a 14h (a partir de les 8h oferim servei d’acollida gratuït) 

- No inclou dinar 

- Cal portar l’esmorzar de casa 

- El preu de la sortida (que depenent del torn oscil·la entre els 15 i els 20€, dinar inclòs) 

no està inclòs al preu del torn 

- Es lliurarà a cada participant: 

o Placa record assistència 

o 2 samarretes (independentment del nombre de torns) 

o 2 pantalons (independentment del nombre de torns) 

El preu del campus en modalitat de mitja jornada és de 89€ independentment del nombre de 

torns contractats o el nombre de germans inscrits. 

 

ESTRUCTURA SETMANAL TIPUS 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00-9:00 Servei d’acollida 

9:00 - 9:30 Escalfament 
temàtic 

Escalfament 
temàtic 

Escalfament 
temàtic 

 
 
 
 
 
 

Sortida 

Escalfament 
temàtic 

9:30 - 11:00 Entrenament Entrenament Entrenament Entrenament 

11:00 - 11:30 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:30 - 13:00 Competicions Competicions Competicions Competicions 

13:00 - 14:00 Activitat 
d’aigua 

Activitat 
d’aigua 

Activitat 
d’aigua 

Activitat 
d’aigua 

14:00 - 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar 

15:00 - 16:30 Activitat 
lleure 

Activitat 
lleure 

Activitat 
lleure 

Activitats 
finals, 

entrega 
premis i 
cloenda 

16:30 -17:30 Entrenament 
tecnificació 

Entrenament 
tecnificació 

Entrenament 
tecnificació 

17:30 - 18:00 Dutxa i recollida 

 

- Escalfament temàtic Primers jocs i tasques orientades als continguts i objectius del dia. 

L’objectiu principal serà introduir els continguts i objectius que es treballaran a 

l’entrenament posterior, preparant els jugadors a nivell psicomotriu i cognitiu.  

 

- Entrenament Els dos primers entrenaments de la setmana (dilluns i dimarts) giraran al 

voltant del mateix objectiu/contingut. Els dos últims entrenaments (dimecres i 

divendres) treballarem un altre objectiu/contingut. Creiem que aquest format en  

 



 
 

 

- petites càpsules intensives de 3 hores sobre un mateix contingut pot ser molt profitós 

pels jugadors.  

- Competicions Les competicions tindran continuïtat al llarg de tota la setmana i fugiran 

de les propostes tradicionals d’altres campus. Volem establir un format original i 

atractiu pels jugadors, amb l’objectiu que ho visquin intensament, estableixin vincles 

amb els companys d’equip (barrejats per edats) i que ens serveixen d’escenari per a 

poder plantejar i reflexionar sobre els valors i les actituds que volem transmetre 

durant el campus.  

- Tallers i Activitats Després de dinar, els jugadors gaudiran d’una estona de lleure sense 

bàsquet. Aquestes són algunes de les activitats que vam fer l’any passat i que van tenir 

molt d’èxit entre els petits. Aquest any prepararem més sorpreses i activitats orginals! 

o Taller Barna Xef  

o Clot Talent  

o Gimcana Parc del Clot 

 

INSCRPCIÓ I PAGAMENT 

Aquest any caldrà formalitzar la inscripció i el pagament a través del CE Vila Olímpica.  

Adjunt trobareu un full d’inscripció que cal emplenar i signar. Després, cal enviar-lo per correu 

electrònic a: admin@cevilaolimpica.com i a coordinaciocbgrupbarna@gmail.com  

El pagament s’ha de realitzar mitjançant ingrés bancari i cal adjuntar el comprovant de 

pagament en el mateix correu de la inscripció.  
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