
                                                                                     Club          d’escacs  ponts 
ESTADES  d’escacs   a                         PONTS: del 30 JUNY al  2 JULIOL 
ESCACS, JOCS I PIRAGÜISME O CANOES   

  - Clases teòric i practiques                             Impartides: MC Israel Campos i Jordi Ferrer 

 - Diversos jocs de taula  

 - Piragüisme o canoes 

 - Activitats esportives amb jocs                     - Campionat de ràpides: diumenge 2 juny al matí 

 - Video-jocs                                              a 5 minuts per jugador. Obert a tothom !!!!!!  
     

Per Per més informació o                           

inscripcions:                                                      CLUB NÀUTIC MIG SEGRE           
Israel Campos 630 66 53 26                                                        
Jordi Ferrer    618 16 52 62                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
correu:  escacsirra@gmail.com 
correu:  jordiferrer_91_check@yahoo.es 

 

 
 



 
Estades a Ponts : 
 

Les estades són un espai de convivència , experiències i activitats diferents. Volem que siguin un Collage de recursos diversos i divertits englobant :                                

escacs, jocs esportius, jocs de taula ,activitat nàutica (caiac), video-jocs , tornejos , diversos jocs relacionats amb els escacs (passa-peces, menja-menja, etc.) , pel·lícules , les 

habitacions, el menjar, el temps i els monitors!  

 Tots aquests elements es relacionen per fer de la vostra  estada una vivència única i singular per a cada grup, així com un espai privilegiat de convivència i d’aprenentatge on 

els protagonistes són els vostres fills i filles.  

Les nostres estades van més enllà d‘una proposta educativa de qualitat, on l’infant és el veritable protagonista. Fruït d’aquest objectiu principal,  contenen tots els elements 

necessaris per a una estada sense ensurts on la vivència dels nens i nenes quedi marcada pel record d’un cap de setmana  inoblidable, amb tota la seguretat i la tranquil·litat 

per als pares i mares.  

 

INSTALACIONS : 

Alberg de joventut los Hermanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 ACTIVITAT   NÀUTICA CLUB NÀUTIC MIG SEGRE 

                                   

 

  



Per a nenes i nenes de 6 a 14 anys 

Dates :del 30 de juny al 2 de juliol del 2017 

Preu : 3 dies (2 nits) 115 € per nen, IVA inclòs  

Entrada : Divendres de 16.00 a 16.30  

REUNIO INFORMATIVA : 16.30 a 17.00 

Sortida : Diumenge al voltant de les 13.00 

Inclou: 2 dies a pensió complerta , assegurança dels participants,  monitors amb la titulació reglamentària segons la Generalitat, classes d`escacs diàries , activitat nàutica 

dirigida amb els especialistes del Club nàutic mig Segre, amb una durada de 2 h , diversos jocs esportius i de taula,  etc....Finalment es farà un torneig de partides ràpides . 

 

MONITORS :  

 ISRAEL CAMPOS 

 TECNIC DE NIVELL 1 ESPECIALITAT DE ESCACS  I MESTRE CATALA 

JORDI FERRER  

Tècnic superior en educació infantil 

Monitor FCE 

ELISABETH ORIOLA 

Monitora de lleure 

Mes informació i reserves :     Israel Campos  630 66 53 26                correu: escacsirra@gmail.com 

                               Jordi Ferrer         618 16 52 62                correu:  jordiferrer_91_check@yahoo.es 
 

 
 


