
Inscriu-t’hi ara!
93 371 66 80

Mantenim preus!

44  €
Des de

el teu 
mi�or estiu!

FestivalsEsports Challenges PiscinaTallers Sortides

Organitza:
C/ Molí, 48 - Esplugues de Llobregat 
C/ Mina, 24 - L’Hospitalet   campus@utmar.cat    www.utmar.cat  

Del 25/06 al 27/07 (contractació per setmanes).

Tot inclòs sense sorpreses! El preu inclou les excursions, les 
sortides, la samarreta, el material i l’assegurança mèdica.

Descomptes addicionals per germans o si portes a un amic.

Grups per edats de 3 a 16 anys (P3 - 4t d’ESO).

Serveis d’acollida, menjador i tarda.



el teu mi�or estiu!

Organitza:
C/ Molí, 48 - Esplugues de Llobregat 
C/ Mina, 24 - L’Hospitalet   campus@utmar.cat    www.utmar.cat  

Tot inclòs, sense sorpreses!

Gaudeix d'un 5% dte
Inscriu-t’hi ara i

*

*Si es paga abans del 15 de maig es beneficiarà d'un 5% de descompte

Servei d’acollida (de 8:00 a 9:00 hores):
Per dia: 3,00 € / Per cada setmana: 15,00 € / Tot el Campus: 45,00 €

Servei de menjador:
Per dia: 8,00 € (en cas de dies esporàdics)

Servei de trasllat:
Per cada setmana: 12,00 €

Descomptes:
Per a inscripcions de dos o més germans: 15% en la inscripció del segon membre, 20% en la 
inscripció del tercer o successius membres.

Si s’inscriu un amic teu:
20 € de descompte en la inscripció*
*No vàlid per alumnes de l’Escola Utmar, alumnes campus anterior ni alumnes d’Utmar 
Dance.

Facilitats de pagament:
Possibilitat de pagament fraccionat en un màxim de tres quotes abans del començament 
del campus.

El campus d’estiu està organitzat i coordinat per l’Escola Utmar i Pitarch’s Events. Està adreçat 
a nens i joves de 3 a 16 anys (EI-3 / 4t ESO).
Té una durada des del 25 de juny fins al 27 de juliol. Hi ha l’opció de poder-se inscriure per 
setmanes i en diferents horaris.
Inclou excursions i sortides setmanals.
Els monitors i monitores són professionals titulats que treballen la major part d’ells durant el 
curs a l’Escola.
Està pensat amb l’objectiu que els alumnes gaudeixin amb gran intensitat de totes les 
activitats, basades principalment en l’exercici físic i la creativitat. Utilitzem al màxim els espais 
exteriors del centre i recursos que les poblacions ens poden oferir: parcs, piscines, espais 
d’esports, espais culturals.

HORARIS:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.
Servei optatiu d’acollida: de 8:00 a 9:00 hores.*
Servei optatiu de menjador: de 14:00 a 15:00 hores.*
Servei optatiu d’activitats de tarda: de 15:00 a 17:00 hores.*
Servei optatiu de trasllat diari: de 8:30 a 14:00 hores (des de Collblanc i Hospitalet centre).*
*Tots aquest serveis optatius es realitzaran si hi ha un mínim de places. 
Preu del servei de trasllat no inclós en quota semanal.

Activitats:
Les activitats varien segons l’edat de cada grup.
Cada dia de la setmana està distribuït en tres activitats programades a excepció dels dies de les 
sortides i la piscina.

Activitats interpretatives i creatives:
Titelles • “Got Talent” • Túnel terror • MasterChef • Taller maquillatge • Supermodel • Murals • 
Globus • Disfresses • “OT” • “Fama” • “Fem Slime” • Taller risoteràpia • Taller fotografia • Musicals • 
Taller perruqueria • Teatre • Manualitats • “Sorpresa sorpresa” • Challenges • Festivals • “Tu cara 
me suena”...

Activitats físiques:
Futbol • Bàsquet • Relleus • Acrobàcia • Hip-Hop • Funky  • Jocs en equip • Jocs d’aigua • Jocs 
cooperatius • Gimcana • Psicomotricitat • Circuits • Olimpíades • Dansa moderna • ...

Activitats culturals:
English • Français • Taller reciclatge • Valors • Convivència • Nutrició • Educació vial • La família • 
Xarxes socials"...

Mantenim preus!


