
 

 
CAMPUS OLIMPIA CLAROR CARTAGENA 
 
- L’esport és el Centre d’Interès dels nostres Campus. En el cas del 

Campus Olímpia Poliesportiu, el Centre és el propi esport en 
general. No obstant, si les circumstàncies ens ho permeten, es fan 
dues sortides setmanals, 45’ de piscina cada dia i activitats 
puntuals d’altres esports. Sempre des d’una vesant lúdica i 
formativa.  
 

- L’horari del campus: de 9 a 17h. Entrada i sortida per la porta 
del Claror Cartagena (CEM Sagrada Família) - C/Cartagena 231-
239. 
 

- Servei de custòdia: de 8 a 9h. Si no s’ha comprat al moment de 
la inscripció, pot adquirir-se el tiquet de custòdia a la recepció del 
centre per a 1 sol dia o per als que faci falta. (2€/dia) 
 

- La sortida: 17:00h. Demanem si us plau que els familiars 
s’esperin al carrer i així no obstaculitzem l’entrada al Centre. 
 

- Cal portar esmorzar cada dia. I aigua fresca per a tot el dia. 
 

- Cada dia (excepte sortides) faran activitat recreativa a l’aigua, cal 
portar bossa de piscina: banyador esportiu, tovallola, xancletes i 
casquet de bany. (ulleres és opcional) 
 

- Cal dur roba interior de recanvi i recomanem també una 
samarreta, per a que no es posin la bruta del matí. 
 

- Per a dinar al menjador de l’Escola (Servitabor) cal portar tovalló 
de roba (marcat o en una bossa). Es recollirà divendres. 
 

- A les 16:30h, si les mesures ens ho permeten, es faran la dutxa 
final del dia. Cal portar sabó i una muda neta per a canviar-se. La 
dutxa és obligatòria. 
 

- Sortides: Es realitzarà una o dues per torn si hi ha possibilitat 
segons les mesures. Si en son dues, serà una a un parc durant 
mig matí, i l’altra a la platja i parc de la Diagonal Mar durant tot el 
dia. Cal que portin calçat lligat al peu, no xancletes. I la 
samarreta del Campus que els facilitarem el 1r dia de sortida. 
Cal portar aigua, gorra pel sol i esmorzar. En cas de no poder fer 
sortides, farem activitat al Centre. 

 
 
 



 

 
- L’horari d’inscripció és a partir del Dissabte 23 d’Abril i des de 

que obre el Centre de Dll a Dv de 07:00 a 23:30, dss de 8:00a 
20:00 i diumenges i festius de 8:30h a 15:00h) 
 

- Reunió: Dimarts 14 de Juny a les 19:30 Via Telemàtica, 
farem la reunió informativa per a les famílies. 

 
 

Web: on pengem fotografies, circulars, menú, ... ho trobareu tot a  
 

http://www.claror.cat/esplais-i-campus/ 
 
Moltes Gràcies! 

 


