
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emociona’t - dansa - crea 
 

En el nostre campus, hi trobareu diverses 
activitats de danses, però el que volem 
destacar és que el nostre compromís el 

trobem en la transmesa de valors, com el 
respecte, la tolerància, l’empatia etc... 

 

Treballarem perquè els nois i noies millorin 
les seves habilitats, però sobretot 
treballarem per contribuir al seu 

creixement personal   

Valors  

Treball diari per 
fomentar bons hàbits 

de comportament. 

Dansa i Jocs 
Cada setmana 
farem activitats 

fora de l’acadèmia Excursions 
L’últim dia de cada 

quinzena, farem una 
excursió! 

 

Acollida 

La acollida serà a 
partir de les 8:30      

i serà gratuïta 

Platja  

Cada setmana farem 
una sortida a la platja, 
per fer-hi activitat i per 

gaudir de l’estiu! 

 
 
 

Des de l’equip de coordinació del campus d’estiu assumim el repte d’oferir-vos un servei de qualitat, engrescador i fet amb seguretat, pels vostres fills i filles. 

Ho farem treballant dia a dia, fent activitats adaptades a l’edat dels nois i noies, fent-les de forma divertida i educativa i afavorint el desenvolupament personal. 

Aquests objectius els portarem a terme, gracies a un magnífic equip de monitors i monitores, que faran que entre tots i totes, gaudim d’un magnífic campus 

d’estiu, a on ens emocionarem, dansarem i crearem! 

Les diferents propostes de danses que us oferim, des de les danses urbanes, passant per contemporània, amb tocs de locking, tiktok etc... faran que els nois i 

noies puguin practicar i desenvolupar les seves habilitats, mitjançant sessions tècniques tant a nivell individual com col·lectiu. Sempre fetes de forma divertida, 

perquè no ens hem d’oblidar que estem a l’estiu! I l’estiu està per gaudir-lo!  

  



   

   

    
 

 



 

 

  

 

EXCURSIONS i SORTIDES 

         

 

 

                           

 

                            

 

     

PLATJA MATARÓ 

Platja del Varador els dimecres 

29/06/22 - 06/07/22 - 13/07/22 – 20/07/22 
 

EXCURSIONS 

08/07/22 - TIBIDABO (Barcelona) 

22/07/22 - ILLA FANTASIA (Premià de Mar) 

 

 



 

 

  

 

 

ACTIVITATS 

EXTRES 

Excursió al Tibidabo el dia 

08/07/22  

Excursió a L’illa Fantasia els dia 

22/07/22   

Activitats de tot el campus. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris 
 De dilluns a 

divendres de 9:00 

a 14:00h 

 

 

 L’horari de 

l’excursió al 

Tibidabo i a l’illa 

fantasia serà de   

9:00 a 18:00 

Serveis 
 Acollida matinal de      

8:30 a 9:00h 

GRATUÏT 

 

 

 Recollida, de       

14h a 14:15h 

GRATUÏT 

 

 

Grups 

 Iniciació 
Introducció a les danses, de 

forma jugada i festiva. 

 
 

 Desenvolupament 
Enfocat a la millora individual 

de la tècnica i els aspectes 

emocionals. 

 
 

 Perfeccionament 
Treball dirigit a la millora 

individual i col·lectiva, que 

permeti adquirir un alt nivell 

tècnic i de treball en equip. 



 

 

  

 

 

 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
8:30 
9:00 

Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9:00 
11:00 Sessió tècnica Sessió tècnica Esmorzar i sortida  

a la platja  Sessió tècnica  
 
 
 

EXCURSIONS 
Al TIBIDABO i 

A L’ILLA 
FANTASIA 

 

11:00 
11:30 Esmorzar Esmorzar 

Coreos i jocs a la 
platja 

Esmorzar 

11:30 
12:00 

Intel·ligència 
emocional 

Intel·ligència 
emocional 

Intel·ligència 
emocional 

12:00 
13:30 Coreografies Balls en grup Party session 

13:30 
14:00 

Dutxa Dutxa Arribada Dutxa 

14:00 
14:15 Recollida Recollida Recollida Recollida 

El campus acabarà cada dia a les 14h.  
Els divendres 8 i 22 de Juliol anirem d’excursió al Tibidabo i a l’illa fantasia fins les 18:00h. 

Recollida a 
partir de les 

18h 
  
Aquesta graella mostra la organització de la última setmana de cada quinzena, ja que, són les úniques setmanes en les 
que alterarem el funcionament de les sessions de divendres. Cada divendres funcionarem de la mateixa forma que els 

dilluns, dimarts i dijous, excepte els divendres d’excursió al Tibidabo i a l’illa fantasia. 

 

Graella Campus School Dance 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL INFORMATIU: INFORMACIÓ GENERAL 

1. Els nois i noies hauran de portar roba esportiva, còmode i fresca, així com calçat esportiu adequat. Per períodes 

de descans, com l’esmorzar o les sessions de intel·ligència emocional, recomanem l’ús de xancletes. 

2. Serà obligatori portar crema solar (preferiblement en esprai) cada dia, ja que, molts dies sortirem a l’exterior. 

3. Es molt recomanable, menjar una peça de fruita abans de començar l’activitat i hidratar-se bé, i també, portar 

cadascú la seva aigua. És obligatori que tothom porti el seu esmorzar per recuperar forces.  

4. Comuniqueu a l’equip monitors/es quines persones poden recollir el vostre fill o filla, o en cas, que doneu permís 

perquè marxin sols/es (a partir de 1r d’ESO) ens haurem de fer arribar un document autoritzant-ho           

*Omplir última fulla del dossier 

5. Si el nen/a ha de prendre algun medicament durant l’activitat o existeix qualsevol dada important sobre la seva 

salut, cal que ho informeu al monitor/a.  

6. S’entregarà una SAMARRETA del Campus, perquè es porti cada dia d’excursió o sortida a la platja.  

7. Per tal de poder contactar amb el personal de Do Urban dance, ho podreu fer al número de telèfon 621 28 31 23 

o al correu electrònic hola@dourbandance.cat 

8. Persona responsable: Judith Chacón. 

INFORMACIÓ DE FUNCIONAMENT DIARI i EN DIES ESPECÍFICS 

 Els dies de sortida a la platja, els nois i noies hauran de portar el seu banyador i roba per canviar-se, a més, de la 

seva aigua i el seu esmorzar.  

 El dia de les excursions al Tibidabo i a l’illa fantasia, hauran de portar també el dinar (preferiblement dos 

entrepans).  

 És important portar una muda de recanvi i una tovallola (petita) a la motxilla, ja que, en algun moment la podem 

necessitar. 

 Es molt recomanable, portar un parell de mitjons de recanvi, pel motiu, que en aquest període de l’any el peu sua 

molt i d’aquesta forma podem prevenir problemes a la zona plantar. 

 

 



 

 

  

 

Autorització de sortida 

   

Jo,           amb DNI          , autoritzo a el/la meu/va fill/a  

              ,    a poder marxar cap a casa o a quedar-se a la platja, sense la 

supervisió de els/les monitors/es del Campus, en la tornada de les sortides a la platja, o un cop finalitzin les activitats 

que organitza Do Urban Dance, en el marc del Campus Emociona’t - Dansa - Crea 2022, eximint de qualsevol 

responsabilitat a la organització del Campus. 

 

Data       Signatura 

 

 

*Sense aquesta autorització, omplerta i signada, no es deixarà marxar a cap noi/a fins a l’arribada a l’acadèmia 


