
CLUB BÀSQUET TORELLÓ 
PASSATGE DELS ESPORTS S/N 

08570 TORELLÓ 
T1: 639902838, T2: 667683529; 

infocbtorello@gmail.com  www.cbtorello.com

Campus/Casal Bàsquet Torelló

28 de Juny al 30 de Juliol 2021


• Places limitades 

• HORARI CAMPUS / CASAL 
• Matins 9:00 a 13:00   *Consultar Acollida  

• PREU 
• 45€  SETMANA 
• 180€ TOT EL CAMPUS 

• Pagament ONLINE o a través de compte bancari.   
• http://bit.ly/InscripcióCampusBàsquet2021  

• Nº Compte: ES8900810154390001388540 

• Germans: 5% descompte per cada germà inscrit. 
• + Sortides a valorar en cada moment. 

• DIRECTORS DEL CAMPUS

“Educa amb valors, educa amb 
esport, educa amb bàsquet”

Bàsquet 
caminada 
piscina,  BICI 
+Parc  Aquàtic 
TallerS 
+Vall de Núria  
+Botting Jumping 

28 juny al 30 juliol 
5 setmanes
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JORDI SAINZ SILVIA CABELLO

Mesures Covid19
www.cbtorello.com

mailto:infocbtorello@gmail.com
http://www.cbtorello.com
http://www.cbtorello.com
http://bit.ly/Inscripci%C3%B3CampusB%C3%A0squet2021
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EDUCA AMB L’ESPORT 
- Aprendre a jugar junts, ser conscient que el que fa un 

repercuteix directament en el que fan  els companys. 
Entendre que els objectius de l’equip s’aconseguei-
xen si ens marquem objectius personals: el 
sentiment de pertinència a un grup. 

- Sentir-se necessari per a l’equip i sentir com a 
necessaris a tots els altres, ja estiguin al terreny de joc 
o esperant com suplents: la valoració personal. 

- Aprendre a entrenar i entrenar-se, esforçar-se i a 
realitzar activitats físiques o no que són fonamentals 
per a poder jugar: la planificació i la constància. 

- Saber que hi ha unes regles que conformen i 
emmarquen aquella activitat i la converteixen en 
esport: entendre i respectar les normes, moral 
fora i dins de la pista. 

- Passar-s’ho bé; entendre la relació que s’estableix 
entre entrenar i jugar. Aprendre a esforçar-se i a 
treballar amb constància per guanyar però també per 
acceptar perdre. Tot això, convida a expressar 
emocions i a reflexionar: la reflexió personal i la 
comunicació. 

- Prendre-li gust a l’activitat esportiva perquè continuï 
practicant-la al llarg de la seva vida, sigui en equip o 
individualment: l’educació física

FLEXIBILITAT AMB ELECCIÓ 
Volem que les famílies disposeu de tota la flexibilitat per 
poder escollir les opcions que més s’adeqüin a les vostres 
necessitats: 

• HORARIS 
• MATINS: 9:00 a 13:00 *Consultar Acollida 

• PREU 
• 45€  SETMANA 
• 180€ TOT EL CAMPUS 

• Sortides 
• SORTIDES: (opcionals i segons la situació i 

normativa Covid en aquell moment). 
• WATERWORLD, JUMPING, VALL DE 

NÚRIA. Preu exclòs de la inscripció.

HORARIS 
09:00 Recepció *Consultar Acollida 
09:05 Bàsquet o Taller 
10:15 Esmorzar 
10:45 Bàsquet o Taller  
11:45 Canviar-se 
12:00 Piscina/Activitats 
13:00 Recollida 

EDATS - INSCRIPCIONS ONLINE 
EDATS: Masculí i Femení del 2007 al 2017 

INSCRIPCIONS 
http://bit.ly/InscripcióCampusBàsquet2021 
Del 8 de maig al 20 de Juny del 2021. ONLINE 
Places Limitades

TORELLÓ

OBERT A TOTHOM !! 
ViNe i GAUDeix 

No es necessari ser 
jugador/a de bàsquet

CLUB BÀSQUET TORELLÓ 

“EDUQUEM AMB VALORS, 
EDUQUEM A TRAVÉS DE 

L’ESPORT, EDUQUEM AMB 
EL BÀSQUET” 

 

http://bit.ly/Inscripci%C3%B3CampusB%C3%A0squet2021

