


 

 26 CAMPUS de Bàsquet C.B.Argentona  
 
El Campus de Bàsquet del CBA està dirigit a nens i nenes de totes les edats. El 
bàsquet és el nostre fil conductor, però per tal de no oblidar la base poliesportiva 
del nostre campus, els participants gaudiran també de sortides, tallers, activitat 
lúdic-esportives i multi-esports. 

- Competicions: Tir 2x2, 3x3, Two Ball, Torneig Social, Circuit d’habilitats,... 
- Bàsquet a la carta: Tecnificació, tria l’aspecte de joc que vols millorar!  
- Reptes NBA: prepara’t per afrontar els diferents reptes de jugadors de l’NBA! 
- Bàsquet en anglès: prepara’t per a realitzar entrenaments en anglès, amb 

sessions tècnic-pràctiques. “Dia en anglès”: cada grup tindrà un dia 
completament en anglès. 

- Nit de Colònies: a partir de la categoria pre-infantil, marxem a dormir fora una 
nit. 

- Gimcana d’aigua i gimcana bruta, Guerra de Bombardes. 
- Cursa d’orientació modernitzada. 
- Hockey, mazaball, beisbol, volley, ... 

 
S’ADAPTARAN LES ACTIVITATS A LA SITUACIÓ ACTUAL, 

d’acord amb la normativa vigent i a l’evolució de la crisi del Covid-19 
 

SORTIDES 
 

WATERWOLRD. NIT DE COLÒNIES. TIBIDABO. CANAL OLÍMPIC.  
ILLA FANTASIA. PISICINA I ALTRES SORPRESES.... 

 
 

En aquesta edició hem diferenciat 2 franges d’edat,  
que funcionaran com un campus de forma paral·lela, conjunta entre elles. 

 
CASALET CBA: Campus dirigit a nens i nenes entre 2018 al 2014. En aquesta franja 
realitzarem activitats tipus casalet, activitats d’aigua, tallers, jocs i formes jugades 
(psicomotricitat), a més de jocs pre-esportius i Escoleta de Bàsquet. Les sortides i 
activitats lúdiques seran les mateixes. 
 
CAMPUS CBA: Campus dirigit a nens i nenes entre 2013 al 2004. En aquesta franja 
realitzarem entrenaments de bàsquet, tecnificació (Bàsquet a la Carta), i activitats 
lúdic-esportives, bàsquet en Anglès, i les sortides esmentades anteriorment. 
 

 
   PREUS I MODALITATS: Si fas les 4 primeres setmanes la 5ª és totalment GRATIS ! 
       Jugadors CBA    Altres Participants     Campus ½ jornada (NO inclou sortides) 

 2 SETMANES 230€  240€  125€ 
 3 SETMANES 325€  335€  175€ 
 4 SETMANES 410€  420€  220€ 
 5a SETMANA  100€ (si no has fet les 4 primeres set.)    75€ (si no has fet les 4 primeres) 

*Descompte: 15€ al segon germà/na. 

   TORN: Marca les setmanes a les quals assistiràs, amb un mínim de 2 setmanes.  
   Hi ha l’opció de només matins o tardes:  

 
 
 
 
 
 
 
SERVEI de Permanències: A partir de les 8:00. Marqueu setmana i afegiu l’import total. 
      10€ per setmana, 3€ ocasional        1a    2a    3a    4a    5a  
Servei de menjador: 1€/dia 
 
Dades d’interès: 
Nom……………………………………..............……….Cognoms…………………………...................………………………......… 
Nom pare/mare/tutor……………………………………..............................……………………...…………………......……….. 
Adreça………………………………………………………………………..…….........………………..........… CP……………................. 
Població……………………………………...……….. E-mail…….……………………..........................…………………………....... 
Mòbil.................................... Data Naixement.........../........../........... Club/Equip........................................ 
Talla Samarreta............ Prens algun medicament?........ Quin?.................................................................... 
 

Autorització pare/mare/tutor 
Senyor/a.......................................................................................amb DNI.................................. 
Autoritza al seu fill/a..................................................................a assistir al Càmpus de Bàsquet 
del CB.Argentona, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirurgiques. 
que fossin necessàries en cas d’extrema urgència, sota pertinent acció facultativa.  
 

Signatura del pare/mare/tutor-a, ......... de ........................... del 2022 
 
 
 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
Responsable del tractament: Club Bàsquet Argentona (CBA) 
Finalitat: Formalitzar les inscripcions al Campus d’Estiu organitzat pel CBA, facilitar la participació i promoció de les activitats, 
sortides,...  i donar/enviar informació relacionada amb CBA. 
Dades: es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals. 
Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina del Club Bàsquet Argentona (Avda. Països Catalans, s/n 08310 Argentona)  
El Signatari o el seu representant legal (en cas de ser menor d’edat) manifesta la seva conformitat amb la present clàusula legal i 
autoritza al CBA per poder cedir o tractar les seves dades o imatges d’acord amb les finalitats indicades. 


