C MPUS
Olímpia - Esport i natura
Ins VAPOR DEL FIL

Homologa

Organitza

GESTIONA

BENVINGUDES AL
CAMPUS OLÍMPIA
DE 6È A 2N D'ESO

Us donem la benvinguda al Campus Olímpia 2022 organitzat per 7
d'Aventura a l'Institut Vapor del Fil
El campus és un espai de trobada on els i les joves practiquen tot

tipus d'esports amb una finalitat divulgativa .
També es realitzen activitats de lleure adaptades per edat així com
sortides estrella cada setmana.
Enguany hem reformulat els nostres campus d'estiu per tal d'incloure
més varietat d'activitats de caire cultural i artístic . A banda de la
pràctica esportiva d'esports variats, aquest any realitzarem activitats

i tallers a l'espai de tardes relacionats amb el teatre, el show, escape
rooms , en el què els i les joves podran desenvolupar la seva vessant
creativa i artística.

ESPORT I MOLT MÉS!

L'esport practicat al campus esdevé
una iniciació en esports coneguts i
d'altres minoritaris, sempre plantejant
una pràctica lúdico-esportiva amb
l'objectiu de gaudir i d'ampliar els
coneixements dels i les joves.
Alguns dels esports practicats seran.
Voleibol
Bàsquet
Futbol Sala
Korfball
ESPORTS
ADAPTATS

Hoquei
Pitxi
Shotball
DANSES
URBANES

60 PLAC
ES SETM
ANALS

INFORMACIÓ GENERAL
INS VAPOR DEL FIL

ON ES FA?

El Campus Olímpia es realitza a les
instal·lacions de l' Ins Vapor del Fil i
Ins Martí Pous a C/Segre 34

El torn 5 serà realitzat a l'INS
Príncep de Viana
HORARI

Torn de matí de 9.00 a 13.00h
Torn de matí i tarda de 9.00 a 16.30h

ACAMPADA
DIES!
DE 3 NITS 4

El dia de sortida per a tots és de 9.00
a 16.30h a excepció de Port Aventura
que la tornada serà a les 21h

NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!
Les Inscripcions s'obriran el dia 23 d'Abril de forma telemàtica i el 25 de forma
presencial. Les inscripcions finalitzaran el dia 23 de maig
A continuació exposem el nombre de places setmanals.
Torn
Torn
Torn
Torn
Torn

1 (Illa Fantasia)
2 (Port Aventura)
3 (Acampada)
4 (Natupark - aventura als arbres)
5 (Jumping i biciruta al delta del llobregat)

Accés a la
inscripció

60
60
60
60
60

places
places
places
places**
places

**La setmana d'acampada hi ha 100 places en total per a Campus de l'INS
Vapor del Fil, Ins Martí Pous i Ins La Sagrera Sant Andreu.
La reserva de plaça serà per estricte ordre d'inscripció

TORN 1

DEL 27 DE JUNY A L'1 DE JULIOL
DILLUNS

DIMARTS

Esports al centre

Jocs de coneixença

Hoquei
Futbol Sala
Voleibol

Esports al centre
Hoquei
Futbol Sala
Voleibol

Raid - GimCana
a la vall de Betlem

Taller de teatre

DIMECRES

CINEFÒRUM

Lleure acuàtic

Taller de Graffiti
DIVENDRES

DIJOUS

Taller de ultimate
platja del fórum

ILLA FANTASIA

Jocs de taula

A TENIR EN COMPTE

Dimarts: Cal portar targeta de metro. Tornada a la 13h al centre.
Dijous: Sortida fins les 16:30h. Portar carmanyola aquells que no estiguin
inscrits a la tarda.
Divendres: Cal portar targeta de metro. Tornada a la 13h al centre.

TORN 2

DEL 4 AL 8 DE JULIOL
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Esports al centre

Esports al centre

Bàsquet
Voleibol
Handbol

Bàsquet
Voleibol
Handbol

Taller de CREACIó
Show Artístic

Cursa d'orientació
DESCOBRIM HORTA

Lleure acuàtic

CINEFÒRUM

Jocs de taula
DIVENDRES

DIJOUS

Esports de platja
badalona

PORT AVENTURA

MOSTRA SHOW

A TENIR EN COMPTE

Dimarts: Cal portar targeta de metro. Tornada a la 13h al centre.
Dijous: Sortida amb arribada al centre a les 21h. Portar carmanyola
aquells que no estiguin inscrits a la tarda.
Divendres: Cal portar targeta de metro. Tornada a la 13h al centre.

TORN 3

DE L'11 AL 15 DE JULIOL
ACAMPADA 3 NITS 4 DIES
CAN GIRONA - SANTA MARIA DE MARTORELLES

INTRODUCCIÓ
A escassos 30 minuts de Barcelona,
trobem l'indret de Can Girona.
Éstà situat al fons d'una vall frondosa de
vegetació mediterrània.
La varietat d'esplanades i espai de bosc
fa que sigui un indret ideal per a la
immersió a la natura i la pràctica
d'esports variats.

INSTAL·LACIONS
A Can Girona trobarem:
- 3 zones d'acampada independents
- 1 cuina plenament equipada
- 2 mòduls coberts de lavabos i dutxes
- Amplis espais de joc.
- zones de bosc amb ombra.
- Piscina de Martorelles (1,5 km)
- Pavelló esportiu a Sta Maria de
Martorelles (1km)

PROGRAMA
D'ACAMPADA
DILLUNS

Matí: Arribada, muntada
esportius a les esplanades

de

tendes,

jocs

Tarda: Tallers creatius + Survival Game
Vespre: Nit de jocs de lleure
DIMARTS

Matí: Sortida Castell de Sant Miquel
Tarda: Gimcana marrana / tallers temàtics
Vespre: Vetlla de por / jocs de nit coperatius

DIMECRES

Matí: Gimcana i piscina a Martorelles
Tarda: Taller de permacultura i jocs
Vespre: Revetlla de campus!

DIJOUS

Matí: Recollida de tendes, macro jocs.
Tornada al centre educatiu, arribada 13.00
Tarda: Cinefòrum

DIVENDRES

Horari habitual de 9.00 - 13.00
Sortida a la platja de Badalona

SERVEIS DE
L'ACAMPADA
El Servei d'intendència cuinarà els
àpats calents de cuina pròpia cada
dia, exceptuant el primer dinar, que
caldrà dur-lo de casa,
menys per
aquelles famílies que tenen la tarda
contractada.

L'equip de cuina té especial cura per
aquelles persones amb al·lèrgies i
intoleràncies.
Especifiqueu
els
al·lèrgens a la inscripció i en cas de
tenir-ne moltes, contacteu amb la
coordinació per fixar les pautes
necessàries

Les Instal·lacions tenen dutxes
d'aigua calenta i lavabos on
els i les joves poden realitzar
la seva higiene personal.

Les
tendes
de
campanya
les
proporciona 7 d'Aventura, són de 3/4
persones i el monitoratge ajudarà als
diferents grups a muntar-les
Els i les joves es podran comunicar
amb les famílies durant l'estona
després de la dutxa, on els facilitarem
el telèfon mòbil durant 30 minuts.

TORN 4

DEL 18 AL 22 DE JULIOL
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Esports al centre

Esports al centre

PITXIRUG
DANSES URBANES
VOLEIBOL

ESPORTS
ADAPTATS

CLUEDO GEGANt
CA l'ARNúS
Taller de CREACIó
CREAR ESCAPE ROOM

CINEFÒRUM

DIJOUS

Lleure acuàtic
MOSTra de
room escape
DIVENDRES

Esports de platja
badalona

CAIAC, VELA, BIG PADDLE
I BODY BOARD

jocs de taula

A TENIR EN COMPTE

Dimarts: Cal portar targeta de metro. Tornada a la 13h al centre.
Dijous: Sortida fins les 16:30h. Portar carmanyola aquells que no estiguin
inscrits a la tarda. Portar targeta de metro.
Divendres: Cal portar targeta de metro. Tornada a la 13h al centre.

TORN 5

DEL 25 AL 29 DE JULIOL
DILLUNS

DIMARTS

Esports al centre
Bàsquet
Voleibol
Futbol sala

Lleure acuàtic
Jocs del món
tradicionalS
DIMECRES

JUMPING EXTREME BCN
DIJOUS

escalada
a TORRE BAró
CINEFÒRUM

DIVENDRES

jORNADA DE CLOENDA
Arbre dels desitjos
Festa de colors

BICI RUTA DELTA LLOBREGAT
Lleure acuàtic
A TENIR EN COMPTE

Festa de comiat
oberta a totEs LES
participants de
l'edició 2022

Dimecres: Cal portar targeta de metro. Tornada
a la 13h al centre.
Dijous: Cal portar targeta de metro. Sortida fins
les 16:30h

PREUS I DESCOMPTES

Matí i tarda

74€

124€

132€

Matí i tarda
150€

Torn 5

Matí
74€

Torn 2

PORT AVENTURA

Torn 3

ACAMPADA

Torn 4

ESPORTS NÀUTICS

Torn 5

SALTING

Matí Matí i tarda
88€

133€

Torn 4

Torn 3

Matí

ILLA FANTASIA

Torn 2

Torn 1

Matí

Torn 1

Matí Matí i tarda
82€

124€

Descomptes

Matí i tarda
124€

- Un 5% a familia nombrosa / monoparental
- Un 5% al segon i tercer germà/na inscrita.
- Un 5% a les persones apuntades les cinc
setmanes.
Màxim acumulable 10% per infant

SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador es realitzarà al INS Vapor del Fil i les activitats de tarda es realitzaran de forma
contjunta utilitzant els espais disponibles dels dos centres educatius.
El menjar serà de línia calenta proporcionat per la empresa de càtering Tasta'm.

AJUTS I BEQUES
pas a pas per DemanaR
l'ajut de l'ajuntament
de barcelona

1

Realitzar la inscripció del
campus a 7 d'Aventura

2

Donar el numero IDALU a
7 d'Aventura i generarem
un codi

3

Amb aquest codi podreu
accedir a l'oficina virtual
de tràmits de l'Ajuntament
de Barcelona

4

Realitzeu el tràmit de
forma online.

Els barems per accedir
als ajuts de l'Ajuntament
de Barcelona seran:
De 0 a 7.000€ (90%)
De 7.000,01€ a 9.000€ (60%)
De 9.000,01€ a 10.000€ (30%)

Altres requisits
Tenir entre 3 i 17 anys
Estar empadronat a Barcelona

tramitació beques
INSCRIPCIÓ i sol·licitud

5

En cas de necessitar
assistència en la
tramitació de l'ajut...

Inici

FiNAL

23 d'abril

23 de maig

RESOLUCIÓ de beques

Podeu adreçar-vos a l'oficina de
7 d'Aventura de dilluns a divendres de
9.30 a 13.30
i dimarts i dijous de 16.30 a 18.30
Dissabte 30 d'Abril la oficina estarà
oberta de 10 a 13h

31 de maig
al 14 de juny

periode de
reclamacions

20 de juny

resolució
definitiva

Què és el numero idalu i on l'aconsegueixo?
L'identificador de l'alumne és el que s'assigna (de manera única) a un alumne quan
fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments
reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.
L'IDALU apareix al bulletí de notes o matrícula de l'escola o institut.
També el podeu consultar aqui

INFORMACIÓ I
INSCRIPCIONS
Període d'inscripció

del 23 d'abril al 23 de maig
o fins esgotar places setmanals

Presencial

ONLINE
A través de la pàgina web
de 7 d'aventura.

Oficina 7 d'Aventura
C/Segre 23 baixos

De dilluns a divendres
de 9.30 a 13h i de 16.30 - 19.00h
93 360 29 24

Accés a la
inscripció

En cas de voler sol·licitar l'ajut caldrà
que contacteu amb nosaltres un cop
feta la inscripció online

Reunió Informativa general
Dia 26 d'abril a les 19h a través de ZOOM

Accés a la
REUNIÓ

Es parlarà de la dinàmica diària de tots els campus olímpia, sortides,
acampada, normativa, inscripcion i sol·licitud de beques

Consulta'ns!
A través de E-mail:

PresencialMENT:

coordinacio2@setdaventura.com
via telèfon

Carrer Segre, num. 23
08030 Barcelona

93 360 29 24

Horari: 9.30 - 13h i de 16.30 - 19.00h

www.setdaventura.com

ACTIVA

