
NOIS I NOIES
2004-2007
1-5 · 8-12 · 15-19 · 22-26

SETMANES

JULIOL 2019

Pavelló Esportiu 
Valldoreix

INFORMACIÓ GENERAL

I A MÉS...

ATENCIÓ!
Indiqueu talla de samarreta 

al fer la inscripció

Roba de vòlei i sabatilles esportives
Genolleres
Banyador i Tovallola
Xancletes de bany
Ulleres de natació (opcional)
Esmorzar lleuger
Motxilla
Cantimplora/ampolla amb aigua
Protecció solar

Material necessari

Club Voleibol Sant Cugat • C/Brollador s/n • 08197 • Valldoreix
www.cvsantcugat.com • administracio@cvsantcugat.com

Devolucions

Si la baixa es comunica abans de l’inici de l’activitat i per motius justificats 
(malaltia, lesió,...) es retornarà el 90% de l’import de la inscripció, sempre que 
es justifiqui documentalment.
No es retornarà cap import en qualsevol cas diferent als anteriors.

Per a inscriure’s cal omplir i enviar la 
butlleta d’inscripció que trobareu al 
web del club 
www.cvsantcugat.com
i fer l’ingrés de la quantitat que 
correspongui, indicant el nom de la 
jugadora al nº de compte:
ES15 2100 0553 4502 0043 6860

Regals col·laboració de:



CASAL
D’ ESTIU

LLOC
DATES HORARIS Pavelló Municipal

Valldoreix 
Carrer Brollador, s/n, 

08197 Valldoreix, 
Barcelona

JUGADORES NASCUDES ENTRE ELS ANYS 2004 - 2007

PREUS/ SETMANA
130€ 180€ 

Es faran grups de treball, la distribució del grup serà en funció d’edat i nivell.
Nois/es: nascuts/des entre 2004 i 2007.
Cada grup estarà format per 12-16 jugadors/es.
Les places estaran limitades, per tant s’establiran uns criteris de selecció d’acord 
amb els objectius de l’activitat i ordre d’inscripció segons data d’ingrés bancari.

Piscina, jocs d’orientació i activitat de “salting” a l’espai “Véns a saltar?”
Dinàmica de grups a càrrec del psicòleg esportiu, Albert Casorran, oberta 
també als pares.
Xerrada sobre aspectes de nutrició i esport, oberta també als pares.
Interacció amb jugadores de l’equip Superlliga i 1ª Nacional del club, i de la 
Selecció Espanyola Absoluta.
Beach-day –sortida de vòlei platja al Maresme- (només la 2a. setmana)

Oferim una activitat de 100% voleibol, de qualitat contrastada, coordinat per 
entrenadors del club, amb titulació a nivell estatal, experiència i dedicació.
Perfeccionarem totes les tècniques i tàctiques del nostre esport, sempre amb una 
vessant lúdico-esportiva, perquè els participants gaudeixin de quatre setmanes 
intenses de vòlei.
Sessions específiques de preparació física de base 
per millorar condicions, amb el nostre preparador físic de superlliga.

Aquest casal està pensat especialment per:
1. Jugadores del Club que volen fer un treball extensiu del ja fet durant l’any, 

dirigit específicament a millorar la seva tècnica i aptituds pel vòlei.
2. Gaudir de la relació lúdico-esportiva amb altres companyes, del club i de fora, 

generant cohesió i companyonia.
3. Conèixer jugadores que desitgin incorporar-se als nostres equips la 

propera temporada.

         Bossa amb samarreta* i genolleres

         OBSEQUIS:

ORGANITZACIÓ ALTRES ACTIVITATS

DIRECCIÓ TÈCNICA

QUÈ OFERIM?

OBJECTIUS

Setmanes
1-5 · 8-12 · 15-19 · 22-26 

Juliol 2019

Matí: Amb dinar:
(Descompte de 10% per germà)

Matí de 
9:00h a 13:30h
Amb dinar de 
9:00h a 17:00h

Divendres compartits amb una activitat 
de cloenda juntament amb les jugadores 
més petites de primària, que fan l’activitat 
de voleibol extraescolar a les escoles de 
Sant Cugat.

Toni Alemany com a director tècnic.
La coordinació tècnica i planificació la durà 
a terme el nostre equip tècnic i el treball 
de pista el faran entrenadors habituals dels 
nostres equips.
Comptarem també amb la participació de 
jugadores del nostre equip de Superlliga 
i 1ª Nacional

*ATENCIÓ! Indiqueu talla de samarreta al fer 
la inscripció


