
• Conèixer i practicar els gestos tècnics del vòlei. 

• Introducció a les regles del joc. 

 

CAMPUS VÒLEI PROA 2021 

 
CAMPUS MATINAL VÒLEI PROA 

 

INTRODUCCIÓ 

 
Aquest any com a novetat volem estrenar el campus matinal Vòlei Proa ja 

que any rere any és un esport que es va consolidant cada vegada més entre 

les diverses edats. 

 
En el campus matinal es faran activitats relacionades amb tècniques senzilles 

i complexes segons el nivell, amb les quals aconseguirem una major 

motivació dels participants i una millora de l’entrenament en l’esport. 

 
OBJECTIUS 

 

• Conèixer, acceptar i respectar el reglament del vòlei. 

• Portar a terme situacions del joc real. 

• Valorar el treball i el joc en equip. 

• Executar de forma correcta els aspectes tècnics del vòlei (toc de dits, 

mà baixa, atac, bloqueig, posicions, servei, llançaments). 

• Participar de forma activa en les activitats i jocs. 

 
CONTINGUTS 

 

• Gestos tècnics. 

• Exercicis destinats a l’aprenentatge del vòlei. 

• Pràctica de tècniques segons nivell. 

• Respecte i cura del material. 

• Treball en equip. 

 
METODOLOGIA 

 
A les jornades matinals es faran diversos tipus d’activitats cooperatives i 

d’entrenament per mantenir una relació més propera entre tots els 

companys/es i incentivar l’interès per el vòlei. 

Les agrupacions es faran en funció del nivell que presenti l’alumne/a. 

Un cop a la setmana es farà una sortida de tot el dia (platja, Canal Olímpic, 

Palma de Cervelló i d’altres). 

 

HORARIS 

 
De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h, exceptuant els dimecres que es 

farà una sortida fins les 17.00h. 

 
ENTRADES I SORTIDES 

 
L’alumnat entrarà i sortirà pel c/Almeria cantonada amb Gavà a l’hora 

establerta. 
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1. Jocs de coneixença: jocs amb pilota relacionats amb el vòlei que ajudin a establir vincles afectius.  

En cas que els/les participants ja es coneguin de l'activitat extraescolar, s’iniciaria amb jocs adaptats al 

nivell. 

2. Jocs de tecnificació: jocs amb pilota que introdueixin aspectes tècnics relacionat amb els diferents 

colpeigs. 

3. Jocs cooperatius: que promoguin l’assaig i entrenament entre els companys/es. 

4. Jocs adaptats al voleibol: semblants als de tecnificació, adaptats al nivell. 

5. Tecnificació: exercicis per treballar la tècnica i la tàctica. 

6. Competició en format reduït: competicions de    partits en  formats de 2x2   o  3x3 

7. Partit: realització d’un partit en situació real. 

ACTIVITATS 
 

 Dll Dm Dim Dj Div 

9h-9:15h Entrada i assignació de grups 

 

S
O

R
T
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Entrada i assignació de grups 

 
9:15h-10h 

Jocs de      
coneixença 

Jocs adaptats 
al voleibol 

Jocs adaptats  
al                  voleibol 

 
Competició  en 
format reduït 

 
10h-10:45h 

      Jocs de 
tecnificació 

Jocs de 
tecnificació 

Jocs de 
tecnificació 

10:45h-11:15h ESMORZAR ESMORZAR 

 
11:15h-12h 

Jocs 
cooperatius 

Tecnificació Tecnificació Partit 

12h-12:45h Piscina al centre Piscina al centre 

12:45-13h Canvi de roba i sortida Canvi de roba i sortida 

13h-15h Opció de dinar a l’Escola  Opció de dinar a l’Escola 

17h  

 

 

 

PERSONA RESPONSABLE 

Un cop començat el campus, en cas de no poder assistir, d’haver de sortir del 

centre durant l’horari o bé, si la persona que recollirà a l’alumnat és diferent 

de l’habitual, cal que aviseu al coordinador, Víctor Pons, o al tècnic/a del 

vostre grup. 

Telèfon de contacte del responsable: 669.15.36.71 

 
TÈCNICS/QUES 

Col·laboració amb els tècnics habituals de Promosport  

(1 tècnic/a per cada grup de 10 alumnes). 
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Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu: 

campusvolei@escola-proa.cat 

O per telèfon al: 93.421.95.29, Ext.205 (Lali Arrufat) 

 

 

QUÈ CAL PORTAR? 

El primer dia cal portar la fotocòpia de la targeta sanitària, el carnet de 

vacunació, l’autorització de protecció de dades i la Declaració responsable. 

• Roba d'esport i de recanvi 

• Motxilla, tovallola, banyador i crema solar 

• Ampolla d’aigua 

 
INSCRIPCIÓ 

• Període d’inscripció del 29 d’abril al 16 de maig de 2021 a través del 

següent formulari: INSCRIPCIÓ CAMPUS VÒLEI 

• El campus es farà sempre que hi hagi un mínim d’inscripcions per 

setmana. 

• Un cop començat el campus heu de notificar els canvis o baixes amb 

cinc dies d’antelació, en cas contrari no s’abonaran. 

• El campus es cobrarà per setmanes senceres, segons els preus indicats. 

• El casal dels dies de juny i juliol es facturarà en el rebut del juliol. 

• Les regularitzacions (altes i baixes setmanals) es facturaran  

o  abonaran cada divendres. 

• L’import del campus s’ha de pagar abans de començar-lo. 

El pagament es pot fer en efectiu, transferència o targeta de crèdit per 

l’alumnat no matriculat i, domiciliació bancària per als alumnes que són de 

l’escola. 
 

 

 

PREU 

83€/setmana 

Inclou 

• Activitats diàries 

• 1 sortida/setmanal de dia sencer (inclòs l’autocar) 

• Tècnic/a responsable del grup 

• Assegurança RC i d’accidents 

• Material necessari per a les activitats 

• Samarreta del campus 

 

Servei de menjador opcional (de 13.00h a 15.00h): 8’98€/dia 

mailto:campusvolei@escola-proa.cat
https://forms.gle/5xFesx1fg5611Ko2A

