
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPORTISTES NASCUTS DEL 2006 AL 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LOCALITZACIÓ 

  
El COLLELL és una casa de colònies situada a la 

Carretera de Sant Miquel al Collell S/N entre 

Banyoles i Olot. 

Amb més de 15 anys d’experiència en el sector 
del lleure compten amb unes instal·lacions en 

plena natura difícils de trobar en cap altre indret 

del territori català. 

150 Hectàrees de paratge natural i bosc · 2 Parcs d’aventura amb tirolines 

i ponts tibetans · 2 Camps de Làser Tag Rocòdrom de 5 vies · 3 Camps de 
futbol reglamentaris de gespa natural · 24 Pistes de bàsquet amb 

il·luminació i vaporització · 5 Camps de futbol de 3 x 3 (speed futbol) · 3 

Pistes d’handbol · 1 Camp de Voleibol · 2 Piscines · La Granja i l’Hípica 
 

 

DATES I HORARIS 
 

CAMPUS ESTIU PLAY: (2/07 – 8/07) 
Sortida Diumenge 2 de Juliol 
Rebuda al Collell → 11:00h a 12:00h 

Sortida Autocar BCN → 9:00h (+20€) 

 

Sortida Dissabte 8 de Juliol 
-Horari de recollida al Collell: 11:00h – 12:00h 
Sortida Autocar Collell → 12:30h (+20€) 
*Hora arribada aproximada BCN 14h. 

 
Sortida i Arribada des de l’Avinguda Cardenal Vidal i 

Barraquer/ Carrer Pare Mariana (MISTOS d’HORTA) 
 
 
 
 

http://www.esportsplay.com/
http://www.elcollell.cat/localitzacio.html
http://www.elcollell.cat/localitzacio.html
http://www.elcollell.cat/installacions-exteriors.html
http://bit.ly/1DP4tbO
http://bit.ly/1DP4tbO


 

UN DIA DE CAMPUS: 

 

Hora    Activitat 
7:30     LLEVAR-SE 

 

8:00     ESMORZAR 

 

8:30     ENTRENAMENT GRUPAL 

 
11:00     PISCINA  

 

12:30     LLEURE LLIURE 

 

14:00     DINAR 

 

15:00     DESCANS 

 

16:30     COMPETICIONS 

 

18:00     BERENAR 
 

18:30     ACTIVITATS DE LLEURE 

 

20:00     DUTXES 

  
21:00     SOPAR   

   
22:00     JOC DE NIT 

 

23:00     A DORMIR! 
 

 

 

http://www.esportsplay.com/


 
MODALITATS ESPORTIVES 

 
Cada Campus (PLAY BÀSQUET, PLAY HANDBOL, PLAY FUTSAL I PLAY PATÍ) 

treballarà fonaments adients basats sobretot en la millora 

tècnica i tàctica individual. L’objectiu de les sessions 

d’entrenaments matinals és dedicar un temps de treball 
específic a tots aquells detalls tècnics i tàctics que són 

difícilment treballables en les dinàmiques de grup al llarg 

d’una temporada. 

 

En el cas del patinatge, el format d’entrenaments tècnics 
matinals es complementarà amb les competicions artístiques 

tant individuals com col·lectives per les tardes. 

 

Independentment del nivell de cada esportista, el que es 

cerca es donar noves eines per a què no només les coneguin 

sinó que les puguin posar en pràctica en els seus respectius 
esports de competició. 

 

D’altra banda, cada Campus oferirà diverses modalitats de 

competicions alternatives i amb un format allunyat al de les 

dinàmiques d’equip cercant l’aparició de diferents rols en 
grups recent formats tant mixtes com de diverses edats. 

 

Al llarg del dia els entrenadors actualitzaran per les 

respectives webs i xarxes socials fotografies i breus resums de les 

activitats que s’hauran dut a terme.  

 
(ESPORTS PLAY es reserva el dret d’anular el CAMPUS d’aquelles modalitats esportives en les que en el moment de 
finalització del període d’inscripcions no es garantitzi el nombre mínim considerat per a realitzar un campus de qualitat.)  
 
 
 
 

http://www.esportsplay.com/
http://www.esportsplay.com/#!play-bsquet/cnfr
http://www.esportsplay.com/#!play-handbol/cvxw
http://www.esportsplay.com/#!playpati/c1sv1
http://www.esportsplay.com/#!play-futsal/c1fpu


 

ENTRENADORS/ES 

 
Els entrenadors d’ESPORTS PLAY són especialistes en 

la seva modalitat esportiva amb una llarga trajectòria 

en el món del Bàsquet, Handbol, Futsal i Patinatge 

Artístic tant com a jugadors/es com a 

entrenadors/es i coordinadors/es. 
Entrenadors joves, amb 

l’experiència propera de 

conèixer allò que més agrada als jugadors per 

tal de poder transmetre aquells coneixements 

més específics d’una manera divertida, 
entretinguda i professional. 

 

 

El grup d’entrenadors, variat i dinàmic es el gran element diferenciador 

d’Esports Play. El grup treballa durant el transcurs dels Campus activitats 

de cohesió, reflexió que fomenten el treball col·laboratiu i l’esperit d’equip 
amb l’objectiu que la passió i intensitat de l’experiència arribi a tots i cada 

un dels esportistes.  

 

 

  
 

  

 

 

 
 

 

 

http://www.esportsplay.com/
http://www.esportsplay.com/#!equip/c18q


 

 

ACTIVITATS DE LLEURE 

 
Esports Play disposa d’un equip de monitors especialitzats 

amb el lleure amb coneixement de la casa, els espais i les 

instal·lacions i amb una dinàmica i esperit jove que saben 

com tractar amb grans i petits per tal de cohesionar els 
grups mentre realitzen activitats gens habituals per a la 

majoria. Any rere any fem enquestes de satisfacció als 

esportistes per tal de conèixer els seus gustos i 

preferències i anar millorant progressivament totes les 

activitats. El passat 2018 vàrem introduïr un día d’inflables 

a la piscina que va resultar tot un èxit i els darrers 2019 i 

2021,2022 hem aconseguit amb el LLEURE de LLIURE 

el·lecció crear activitats i tallers variats on el 

protagonista tria quina activitat vol fer en cada moment 

rebent una puntuació de 9 sobre 10 a les enquestes. 

Alhora, la Casa de Colònies de El Collell disposa de 
monitors i directors encarregats del temps de lleure, tot i 

que des del propi equip d’entrenadors d’Esports Play considerem el lleure 

com una excel·lent oportunitat per crear nous vincles i mantenir la relació 

propera i distesa amb tots i cada un dels jugadors i jugadores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esportsplay.com/


 

PREUS I DESCOMPTES 
 

CAMPUS ESTIU 2023: 

PREU CAMPUS ESTIU: 460€ (autocar NO inclòs) 

PREU amb DESCOMPTE PER A GERMANS / FAMÍLIES 

MONOPARENTALS: 415€ x cada FILL o GERMÀ.* 

 
AUTOCAR: 

ANADA BARCELONA – EL COLLELL: 20€ 

TORNADA EL COLLELL - BARCELONA: 20€ 
 
DESCOMPTES CAMPUS D’ESTIU: 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ABANS DEL 30 DE ABRIL DE 2023.  

SOBREDESCOMPTE AL PREU DE 430€. 

 
*La inscripció de 2 fills/es o més implicarà un preu reduït de 415€ per a cada 

un dels participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esportsplay.com/


 

PAGAMENTS 
 

-PAGAMENT ÚNIC:  

CAMPUS D’ESTIU: INSCRITS ABANS 30 DE ABRIL → 430€ 

Inscrits després del 30 d’Abril podràn realitzar pagament dels 460€ fins 
l’1 de Juny. *Caldrà sumar l’import dels trajectes en autocar contractats. 
 

-PAGAMENT FRACCIONAT: Per a poder fraccionar el pagament us podeu 

posar en contacte a info@esportsplay.com i ens ajustarem a les vostres 

necessitats. (Exemple → 200€ abans del 30/04 i 230€ 1/06.) 

 
No es confirmarà la plaça fins no haver rebut el pagament. Tota inscripció feta sense el 

corresponent pagament no tindrà garantida la seva assistència en cas d’arribar al nº màxim de 

places. 

 

L’ingrés o transferència bancària s’ha de realitzar al compte 

corrent de LA CAIXA: 
ES52 2100 0641 10 02 00308379 

Concepte: NOM + COGNOMS + (BQ / HB / FS / PT) 

Exemple: JORDI PECH FS 
*Per a pagaments en efectiu poseu-vos en contacte amb info@esportsplay.com 

 

INSCRIPCIÓ 

 

Es poden inscriure tots aquells esportistes  

nascuts entre l’any 2016 i l’any 2006 ambdós inclosos. 

La inscripció es realitzarà exclusivament mitjançant el 

formulari online que podeu trobar a : 
 

www.esportsplay.com 

 

https://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
http://www.esportsplay.com/
mailto:info@esportsplay.com
mailto:info@esportsplay.com
http://esportsplay.wix.com/esportsplay#!campus/cs


i es donarà per completada un cop verifiquem el pagament al 

compte i us el confirmem per correu electrònic.  
(Aquest procés de verificació pot comportar diversos díes entre la recepció 
de la trasnferència i la verificació per part de l’Associació.) 
 

Aquest any, no caldrà enviar el justificant per correu electrònic i 

tan sols es sol·licitarà per a resoldre les possibles incidències que 

es puguin ocasionar. 

D’altra banda, tampoc no caldrà adjuntar fotocòpia del TSI / DNI 

digital, sempre i quan s’adjunti l’original de la targeta sanitària en 

el moment de l’inici dels Campus. 
 

MALÀLTIES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 

 

Tot i haver omplert l’apartat corresponent en la inscripció ONLINE 

respecte les malalties, al·lèrgies o intoleràncies caldrà lliurar en 

el moment de la sortida els medicaments amb NOM I COGNOM + 

DOSI / POSOLOGIA juntament amb la TARGETA SANITÀRIA 

(CatSalut) i l’autorització per a poder lliurar la medicació al 

monitor encarregat per aquesta tasca per tal de poder pujar a 

l’autocar. 

 

Podeu descarregar el document a lliurar al següent enllaç: 

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS 
 

Segons les mesures establertes a Catalunya en relació a la 

pandèmia de la Covid19 facilitarem la informació i protocols 

pertinents durant les setmanes anteriors a la sortida i a les 

corresponents reunions informatives.  

http://www.esportsplay.com/
https://drive.google.com/file/d/133Aek_XS5fiuAfPpIopTyo2Vv-86n6-P/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/133Aek_XS5fiuAfPpIopTyo2Vv-86n6-P/view?usp=share_link


 
LLISTAT DE MATERIAL 

 
-Entrepà per esmorzar del primer dia.  

-Equipacions d’entrenament: pantalons i samarretes. 

-Roba d’abric per a la resta d’activitats o jocs de nit. 

-Mitjons i roba interior. 
-Roba de pluja (Impermeable) 

-Dos parells de bambes (Esport – Lleure) 

-Banyador  

-Xancletes i tovallola per la dutxa / piscina. 

-MÍNIM DE 12 MASCARETES D’UN SOL ÚS. (Pendents de normativa vigent) 
-Necesser i productes d’higiene personal. 

-Crema solar / Crema pels mosquits. 

-Pijama. 

-Una samarreta i pantaló dignes de ser embrutats. 

-Sac de dormir / Llençols. 
-Llanterna (amb un joc de piles de recanvi). 

-Gorra / Ulleres de sol. 

-Bossa per a la roba bruta. 

-*Patinadores:Patins, mitges, faldilla i maiot de patinatge (si en tenen). 
*És important que el jugador/a sàpiga què s’emporta i on ho pot trobar a més a més de tenir la roba marcada amb el nom. 

 

QUEDA  PROHIBIT*ESPORTS PLAY no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor. 

 

-Mòbils 

-Consoles / Videojocs 

-Càmeres de foto / vídeo 

-Medicaments a la motxilla 

-No més de 5€ per utilitzar en el servei  

de BAR/Màquines de Vending. 

 

 

 

http://www.esportsplay.com/


 

NORMES BÀSIQUES 

 

-Respectar als monitors i la resta de companys. 

 

-Respectar les instal·lacions, l’entorn i el material que 

s’utilitzi i els protocols de prevenció pertinents. 

 

-Si durant l’estada dels Campus els pares/mares/tutors 

s’enduen el jugador/a per conveniència, no s’abonarà cap 

import. 

 

-ANUL·LACIÓ D’INSCRIPCIÓ: 

Es podrà anul·lar la inscripció fins 60 dies abans del dia d'inici del 

torn escollit retornant així el 100% de l’import.Si s’anul·la 30 dies 

abans de la sortida, suposarà la pèrdua del 50% del pagament 

efectuat. Si l'anul·lació s'efectua en un període inferior als 10 dies, 

suposarà la pèrdua total de l'import pagat, a excepció de baixes 

per raons mèdiques. En aquest cas, es demanarà el certificat 

mèdic pertinent, quedant a criteri de l'organització la quantitat a 

retornar. 

 

-ESPORTS PLAY es reserva el dret d’excloure a aquells 

participants que no compleixin amb la normativa. 

 

 

 
  

 

http://www.esportsplay.com/


 

EL PREU DEL CAMPUS INCLOU 

 
CAMPUS D’ESTIU PLAY:7 dies i 6 nits 

L’esmorzar del primer dia l’hauran de dur a la motxilla. 

 

OPCIÓ EXTRA AUTOCAR 

La rebuda i comiat del Campus es farà a les instal·lacions de El Collell per a totes 
les famílies que no contractin el servei d’Autocar. Un bon moment per a conèixer 

les instal·lacions, l’equip i els companys. 

 

Realització de totes les activitats esportives i de lleure. 

 

Regal del campus 
 

Premis, Regals i Trofeus per als MVP’s, i guanyadors de les competicions. 

 

Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. 

 
Pàgines de Facebook / Twitter: 

PLAY BÀSQUET   @playbasquet  @PLAYBASQUET 

PLAY HANDBOL   @playhandbol  @PLAYHANDBOL 

PLAY FUTSAL  @playfutsalcat  @PLAYFUTSAL 

PLAY PATÍ   @playpati   @PATIPLAY 

ESPORTS PLAY  @esportsplay  @ESPORTSPLAY 

 
info@playfutsalcat.com    

info@playhandbol.com 

info@playpati.com 

info@playbasquet.com 

 

TELÈFONS DE CONTACTE NOMÉS EN CAS D’EMERGÈNCIES DURANT L’ESTADA 
PLAY BÀSQUET: Xavier Marín (617747059)  

PLAY HANDBOL: Sandra Tomàs (638845616) Raúl Fernández (636381463) 

PLAY PATÍ: Noelia Padilla (662558032) 

PLAY FUTSAL: : Jordi Pech (677869871)  

ESPORTS PLAY: Adrià Vàzquez (650798183) Xavi Ureña (607623345)  

 

Amb la col·laboració de: 

http://www.esportsplay.com/
mailto:info@playfutsalcat.com
mailto:info@playhandbol.com
mailto:info@playpati.com
mailto:info@playbasquet.com

