
www.utmar.cat / campus@utmar.cat

*Preu per setmana si t’apuntes del 25 de juny al 26 de juliol en horari de 9:00 a 14:00h

Des de

44€
setmana*

c/ Molí, 48 - Esplugues de Llobregat
c/ Mina, 24 - L’Hospitalet

Organitza:

Tallers, sortides, piscina, esports, festivals, robòtica i molt més

Somiant amb l’estiu?

Mantenim preus!
Inscriu-t’hi ara!
Tel. 93 371 66 80

• Del 25/06 al 26/07 (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 por-
tes a un amic.
• Grups per edats de 3 a 16 anys (P3 - 4t d’ESO).
• Serveis d’acollida, menjador i tarda.



Tot inclòs! Sense sorpreses

Inscriu-t’hi ara i

campus@utmar.cat

*Gaudeix d’un 5% de descompte si el pagament es fa abans del 17 de maig

c/ Molí, 48 - Esplugues de Llobregat
c/ Mina, 24 - L’Hospitalet

Organitza:

Somiant amb l’estiu?

Gaudeix d’un 5% de descompte*

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 26 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 i espais culturals.

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.*
*Tots aquests serveis optatius es realitzaran si hi ha un mínim de places.

HORARIS

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

“Tu cara me suena”, teatre, Challenges, manualitats, passarel·la, disfresses, murals, tallers, “tik 
tok”, pintura, “Master Chef”, musicals, festivals, dibuix, caracterització, playback, taller de 
monòlegs,  cançons de l’estiu, taller de robòtica

Activitats interpretatives i creatives

Futbol, bàsquet, relleus, hip hop, militar trainning, jocs d’aigua, acrobàcia, jocs en equip, dansa 
moderna, acrosport, gimcana, psicomotricitat, circuits, olimpíades, sortides, piscina, habilitats, 
zumba

Activitats físiques

English, debats, valors, convivència, xerrada youtubers, memory, la família, l’entorn, educació 
viària

Activitats culturals

Preus 2019 5 Setmanes 4 Setmanes 3 Setmanes 2 Setmanes 1 Setmana

Activitat básica
(de 9:00 a 14:00 h) 220€ 195€ 165€ 135€ 75€

Activitat básica + menjador
(de 9:00 a 15:00 h) 400€ 345€ 275€ 210€ 115€

Activitat completa (inclou menjador + 
activitats de tarda) (de 9:00 a 17:00 h) 500€ 425€ 340€ 250€ 140€

Per dia: 3,00 € / Per cada setmana: 15,00 € / Tot el Campus: 45,00 €
Servei d’acollida

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

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.

DESCOMPTES

Possibilitat de pagament fraccionat en un màxim de tres quotes abans del co-
mençament del campus.

Facilitats de pagament

www.utmar.cat 


