
  

 

ESPLAI D’ESTIU CBS   2022 

 

 
Esplai de lleure i entreteniment:  
L’Esplai d’Estiu CBS es un projecte d’educació i aprenentatge de caire esportiu per continuar 
el procés d’ensenyament i formació com a persones responsables. 
Aquest projecte es complementa amb una part lúdica i joc que fer-la mes atractiva i 
engrescadora pels seus participants.   
La socialització i la integració entre companys també es un component important pels 
responsable de l’Esplai. De mà d’un equip educatiu qualificat, es fomenta el coneixement de 
l’entorn proper, el respecte per la natura, la cooperació i la participació.  
Activitats esportives de tot tipus, sortides de coneixement de l’entorn, vivències en contacte 
amb la natura, sortides de caire lúdiques, sortides a la platja de la mateixa vila.   
 

Dates i horaris:    
La inscripció es pot fer per setmanes segons les necessitats:  
1ª setmana; del 27 de Juny al 1 de Juliol, amb sortida a “Jump Yard”  
2ª setmana; del 4 al  8 de Juliol, amb sortida a “Illa Fantasía”  
3ª setmana; del 11 al 15 de Juliol, amb sortida a “Ocio Aventura” de Sitges  
4ª setmana;  del 18 al 22 de Juliol, amb sortida a Parc “Aqualeon”.  
5ª setmana; del 25 al 29 de Juliol, amb sortida a Activitat Nàutica de Sitges.  
  

Horari de l’Esplai: De dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores.      
(Hi ha un servei d’acollida de 8.30 a 9 hores).           

 
 

Sortides previstes:  
“JUMP YARD”: Sortida de la primera setmana, Es un parc d’atraccions, situat a Cornellà de 
Llobregat,  del tipus “indoor” amb 3.000 mts2 d’activitats i jocs per totes les edats. 
Desplaçament fins a Cornellà amb autocar anada i tornada.  
 

ILLA  FANTASÍA: Es el parc aquàtic més veterà del país, situat a Vilassar de mar,  amb 
atraccions renovades, piscines, tobogans, etc.   Desplaçament amb autocar.  
  
“OCIO AVENTURA”:  Sortida al mateix poble de Sitges. Es un centre d’activitats 
d’aventures, i proves tipus “humor amarillo”, sobre inflables,  adaptades a les diferents edats. 
Amb personal propi del parc, i totes les mesures de seguretat.  
 

PARC “AQUALEON”: Situat a Albinyana, prop del Vendrell,  es un clàssic de l’esplai amb 
activitats aquàtiques, piscina d’ones i espais de natura. Desplaçament en autocar.  
lúdiques.   
ACTIVITAT NAUTIQUES: La darrera setmana es presenta l’Activitat al Club Nàutic de 
Sitges, amb els monitors del mateix club Nàutic amb els vaixells i velers planxes de surf i jocs 
de platja.  
 

 



 
 

Lloc d’entrada i recollida:   
Per tots els dies de l’Esplai                                                             
Pavelló poliesportiu de Pins Vens 
Av. Josep Tarradelas/Av. Cardenal Vidal i Barrquer,  s/nº        
08870 SITGES.  
Nota:  
- Cada dilluns s’entregarà una programació de les activitats de la setmana, amb els dies de 

platja, sortides, activitats, etc. I els materials que s’han de portar.  
- Cada participant serà obsequiat amb una samarreta de l’Esplai.  
- Tots els participants gaudiran  d’una assegurança d’accident durant els dies de l’Esplai.  

 
Preus:  
Inscripció per cada setmana amb activitat i desplaçament  80.00€ 
 
Activitat Extra 
Sortida a “Par Aventura”   amb  desplaçament i dinar  35.00€ 
  

 

 Forma d’inscripció:  

• Complimentar el formulari que es troba al web cbsitges.com (o bé demanar un 
full d’inscripció a les oficines del Bàsquet Sitges)  

• Fer el pagament per targeta bancaria al mateix formulari de la inscripció.  

• Enviar la inscripció pel mateix formulari del web o bé entregar la documentació 
a les oficines del club.   

 
  
Més informació i formulari d’inscripció a  
www:clubbasquetsitges.com  
mail: escola@clubbasquetsitges.com  
Tf. 619.175.813 Ignasi  (horari de 17 a 20 hores)  
  
  
 
Organitza:      Col.labora: 
Club Bàsquet Sitges    Ajuntament de Sitges    
 
 
 
 
  

  


