
QUINA    
  ÉS LA 
TEVA 

OPCIÓ 
AQUEST 
ESTIU?

Tenim el
teu campus!

INSTAL LACIONS

Del 07/04/2015 al 26/06/2015
A www.maristes.cat/mogent

Un cop feta la inscripció s’ha d’enviar una còpia del DNI, de la targeta sanitària del parti-
cipant i el comprovant de pagament a: llinars@maristes.cat

Número de compte per fer l’ingrés: ES33 0075 0298 2306 0217 2501

Es pot fer una reunió informativa al grup de pares que ho demanin. Data convinguda.

Per a més informació:  93 841 26 00 o bé llinars@maristes.cat

Organitza:

INSCRIPCIONS PER INTERNET

L’allotjament a les instal.lacions de la casa de colònies Mogent.

Especialització tècnica:

Campus de circ: utilitzem la carpa de circ.
Campus d’anglès: a l’edifici principal. 
Campus Basketball & English: pistes esportives de la casa de colònies i pavelló d’es-
ports de Llinars del Vallès.
Skating Campus & English: pistes esportives de la casa de colònies i pavelló d’esports 
de Llinars del Vallès.

Casa Colònies Mogent      @mogentllinars  www.maristes.cat/mogent  T. 93 841 26 00 · 610 401 417

.



Dates: 12-19 de juliol  
Edats: de 9 a 16 anys
Preu: 378 euros
Preu casal: 205 euros (9.00 a 19.00 h)

A l’hora d’entrenar dividim els participants en grups. Són grups fets a partir de l’edat i 
del nivell de bàsquet. Potenciem la millora de l’aprenentatge del bàsquet i el fet que els 
nois i noies es trobin en una ambient còmode per fer amistat.
Realitzarem sessions tècniques i tàctiques basades en l’excel·lència i la qualitat del 
treball a la pista. Treballarem la millora dels fonaments bàsics i aprofundim en aspectes 
com el driblatge, la passada, la defensa d’1x1 i el joc de peus.

Amb una mica del teu esforç i l’ajut dels nostres tècnics titulats milloraràs el teu nivell 
de bàsquet!

DE CIRC
campus

SUMMER CAMP
Llinars 2015

BASKETBALL & ENGLISH campus

SKATING & ENGLISHcampus
Dates: 12-19 de juliol
Edats: de 9 a 16 anys 
Preu: 378 euros

Campus ideal per a nois i noies que ja estan introduïts en el món del patinatge però que 
volen perfeccionar la seva tècnica, tot passant uns dies amb nous companys i amics. 
Segur que no ho oblidaran mai!

Dates: 5-11 de juliol 
Edats: de 6 a 12 anys

Preu: 370 euros   
Preu casal: 210 euros (9.00 a 20.00 h)

Practicarem exercici físic de forma divertida, diferent i desafiadora.
Fomentarem el coneixement i respecte al propi cos, com a eina bàsica de treball en el 
circ.

Ens introduirem al món del circ a partir de l’acrobàcia i els aeris (trapezi i teles), amb 
un treball tant artístic com tècnic, des del joc i la improvisació, en equip, per parelles i 
també de forma individual.

Dates: 5-11 de juliol
Edats: de 6 a 12 anys 

Preu: 370 euros

Viatge imaginari creuant de sud a nord les terres americanes. Prepara les maletes... 
T’hi esperem!
Una setmana 100% en anglès.
Classes d’anglès, jocs, manualitats, obres de teatre, piscina i nit de gala!
Colònies temàtiques. Cada missió es converteix en l’eix temàtic de les activitats.
Classes amb professionals de Món Idiomes.
Vigilància 24 hores amb un equip de professors i professionals del lleure.
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En els campus de Basketball i Skating & English gaudirem de l’estiu... millorant l’anglès!

Es creen uns grups petits de conversa variada amb professors natius. A més, es realitzen 
les activitats del temps de lleure en anglès: tallers, jocs de taula, manualitats... D’aquesta 
manera, es vol millorar l’expressió oral en la llengua anglesa.


