
Xè CAMPUS DE 

SETMANA SANTA  

BASKET CITY
Dies 14, 15 i 16 d’abril

Escola Thau de Sant Cugat

• Per a nois i noies nascuts entre el 1998 i el 2007
• Amb entrenadors de parla anglesa
• I estacions de treball adaptades a cada grup d’edat w
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DATES
14, 15 i 16 de 2014

HORARIS I PREUS
• Dia complet: 9 a 17h: 100€
Inclou dinar i berenar
• Mig dia: 9 a 14h: 80€

Hi haurà servei d’acollida gratuït de 8 a 9h del matí i de
17 a 18h de la tarda.

S’aplicarà un descompte del 5% per a famílies nombro-
ses, del 10% en cas que s’inscriguin dos fills i del 15%
si s’inscriuen tres germans. 

LLOC
Instal·lacions de l’Escola Thau de Sant Cugat del Vallès
(Av. Generalitat, 199-201), amb poliesportiu, pistes ex-
teriors, sales audiovisuals...  

Xè BASKET CITY DE LA UESC
Per desè any consecutiu, la Unió Esportiva Sant Cugat
organitza el seu Campus de Setmana Santa Basket City. 



Oferim un espai lúdic i formatiu de qualitat, on l’esport,
l’anglès i la diversió seran els protagonistes. I tot coordi-
nat per entrenadors de la UESC, amb titulació, experièn-
cia i il•lusió.

QUÈ FAREM?
Hi haurà 3 nivells d’activitat, segons les edats dels juga-
dors: menors de 8 anys, de 8 a 11 anys i d’12 a 16. Cada
grup participarà en 5 estacions de treball, dissenyades
per aprendre i perfeccionar els aspectes tècnics i tàctics
fonamentals del bàsquet formatiu. També hi hauran ac-
tivitats enfocades al treball en equip, l’esforç i el control
de les emocions. 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
Cal omplir la butlleta del díptic o bé el formulari de la web
www.uesc.cat i fer l’ingrés de la quantitat que correspon-
gui, indicant el nom del jugador, al número de compte:
ES98 2013 0141 9102 0151 8152

Heu de fer arribar a la UESC la fotocòpia de la targeta sa-
nitària, per correu electrònic a info@uesc.cat o a l’oficina
del soterrani del PAV 2 (tardes de dimarts i divendres). 

Les places són limitades i es tindrà en
compte l’ordre d’inscripció (data d’in-
grés bancari). En cas de renunciar a
la plaça abans de l’inici del campus,
es retornaran els diners, excepte 10€
en concepte de despeses d’adminis-
tració. Dies abans del campus, con-
vocarem una reunió amb els pares. 




