


rem pendents en tot moment de les noves possi-
bles mesures de seguretat i higiene que puguin 
marcar les autoritats sanitàries. Estarem prepa-
rats per a qualsevol novetat que pugui haver-hi, 
sent flexibles i adaptant els nostres campus per 
tal de mantenir  tot els nostres programes amb 
precaució.

Amb tot plegat, esperem amb molta il·lusió retro-
bar-nos amb totes les famílies que heu confiat en 
nosaltres en els últims anys, i que aquelles que 
encara no ens coneixeu, ens doneu l’oportunitat 
de mostrar-vos les virtuts de participar en els 
campus esportius de l’Espai Laru.

Ens veiem molt aviat!

Equip campus Espai Laru

L’equip de l’Espai Laru estem preparant un estiu 
molt especial, dotant als nostres tres campus 
esportius amb un alt contingut educatiu, socia-
litzador, ple de valors, i que a través de l’esport, 
els jocs, i el respecte a la natura, gaudirem i 
ens divertirem en un entorn segur on les activi-
tats a l’aire lliure són el nostre fet diferenciador.

Els nostres monitors i monitores, estan treba-
llant en equip, amb il·lusió i responsabilitat per 
oferir una experiència única als vostres fills i 
filles. Tots estem altament compromesos en la 
formació i creació de programes esportius i de 
lleure per gaudir d’un gran estiu.

Des de l’organització tot i que la situació sani-
tària ha millorat i la incidència de la Covid-19 ha 
disminuït notablement, restem en alerta i esta-
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Un dels fets diferencials del nostre campus és l’alt nivell  
de les nostres instal·lacions, que es troben en mig de la 
natura i en un paratge inigualable, que permeten que es 
pugui gaudir de la pràctica esportiva i d’un estiu inoblidable.

L’equip humà que porta a terme els nostres campus li  
confereix a aquest un alt grau de seguretat, organització  
i diversió a les activitats que es realitzen amb els nens/es.  

Comptem amb: Llicenciats en Ciències de l’Activitat  
Física i l’Esport

Mestres d’Educació Física i Infantil

Psicopedagogs

Monitors i Directors d’activitats  
de Lleure Infantil i Juvenil

Tècnics superiors en animació  
d’activitats físiques i esportives

Camp de futbol 11  
de gespa artificial
 
Camp de futbol 5  
de gespa artificial

5 pistes de pàdel 

Piscines d’estiu  
(activitat diària de piscina)
 
Sala de jocs interiors i tallers
Sala de treballs d’aula i
projeccions

7000m² de bosc
 
Pistes de tennis, pàdel, frontó, 
tennis taula, ...

Restaurant

Vestidors
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i en un paratge  
inigualable.
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Un any més continuem confiant i col·laborant amb Tuttifutbol, 
per tal d’oferir un servei al camp amb una metodologia pro-
fessional i uns entrenaments orientats a la millora específica 
del rendiment de cada participant.

Si t’agrada el futbol, no pots desaprofitar aquesta oportuni-
tat de gaudir de l’esport en un entorn únic i realitzat per un 
equip d’entrenadors especialitzats en la pràctica d’aquest. 

A més a més combinat amb altres activitats lúdiques i d’oci 
per disfrutar-ho gaudir-ho al màxim.

Objectius

Divertir-se

Fomentar l’interès i la pràctica 
del futbol dins d’un àmbit lúdic, 
recreatiu i educatiu.

Millorar les capacitats tècniques 
i tàctiques pròpies del futbol. 

Desenvolupar les habilitats  
motrius bàsiques i capacitats 
físiques i coordinatives aplicades 
al futbol. 

Treballar els valors propis i neces-
saris pel joc d’equip i la superació 
personal.
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Per a infants  
de 6 a 16 anys  
(nascuts entre 2006 i 2016)

13.06.22

Reunió Pares
FUTBOL

DATES

Del 27.06 al 29.07

20:00 h

En torns setmanals de 5 dies. 
27.07 i 28.07 festiu

HORARIS

9:00 a 17h* / 9:00h a 14:00h 
*Inclou servei de menjador.
Serveis gratuïts:
Acollida de 8:30h a 9:00h
Recollida de 14:00h a 14:30h i 17:00h a 17:30h

175€/160€*

227€/207€*

285€/260€*

384€/349€*

391€/356€*

535€/486€*

493€/448€*

680€/618€*

591€/536€*

819€/745€*

PREUS MATINS

PREUS DIA SENCER

2 set1 set 3 set 4 set 5 set

2 set1 set 3 set 4 set 5 set

* Preus promoció. Promoció vàlida fins el 31.05



Què inclou?

Entrenament, competicions  
i jocs durant tota la setmana.

Dues equipacions completes. 

Assegurança mèdica.

Activitats aquàtiques.

Sorteig de material esportiu 

Visita de professionals del futbol
 
Torneig i competicions internes 

Moltes sorpreses més
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Porters / jugadors de 6 a 16 anys
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Objectius

Divertir-se amb el pàdel a través 
d’activitats lúdiques i esportives.

Conèixer el joc del pàdel en totes 
les seves dimensions.

Desenvolupar aptituds físiques  
i tècniques pel joc del pàdel.

Ajudar i desenvolupar la millora 
tècnica de cada alumne/a tenint 
en compte el seu nivell de joc.

Treballar els valors propis i  
necessaris pel joc d’equip. 
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CAMPUS 
PÀDEL
Per a infants  
de 8 a 18 anys  
(nascuts entre 2004 i 2014)

15.06.21

Reunió Pares

DATES

27.06 al 29.07

HORARIS

9:00 a 17h* / 9:00h a 14:00h 

*Inclou servei de menjador.
Serveis gratuïts:
Acollida de 8:30h a 9:00h
Recollida de 14:00h a 14:30h i 17:00h a 17:30h

20:00 h

En torns setmanals de 5 dies.
27.07 i 28.07 festiu

L’Espai Laru, et proposa un campus de pàdel, a on
poder gaudir d’aquest esport tot aprenent o perfeccionat 
el teu joc i tècnica, amb classes de matí i tarda on es
treballaran de forma progressiva i d’acord amb el teu 
nivell i edat tant els gestos tècnics com la tàctica 
d’aquest esport.

165€/149€*

220€/195€*

277€/250€*

383€/341€*

385€/347€*

540€/481€*

489€/440€*

691€/616€*

589€/529€*

836€/745€*

PREUS MATINS

PREUS DIA SENCER

2 set1 set 3 set 4 set 5 set

2 set1 set 3 set 4 set 5 set

* Preus promoció. Promoció vàlida fins el 31.05
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Objectius
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LARU 
SPORT 
CAMP

Divertir-se.

Millorar el desenvolupa-
ment psicomotriu.

Conèixer diversos  
esports i aprendre’n  
la seva dinàmica i  
normativa bàsica.

Col·laborar dins de les 
dinàmiques d’equip.

Entendre el concepte 
“esforç” i intentar  
aplicar-lo.

Conèixer les normes del 
Campus i respectar-les.

Aplicar hàbits d’higiene 
bàsics (hidratació,  
protecció solar, mans 
netes, etc).

Relacionar-se amb la 
resta de nens i nenes.

Per a infants  
de 4 a 14 anys  
(nascuts entre 2008 i 2018)

14.06.21

Reunió Pares

DATES

HORARIS

27.06 al 29.07, 29.08 al 02.09

9:00h a 17h* / 9:00h a 13:00h

*Inclou servei de menjador.
Serveis gratuïts:
Acollida de 8:30h a 9:00h
Recollida de 13:00h a 13:30h i 17:00h a 17:30h

20:00 h

En torns setmanals de 5 dies.
27.07 i 28.07 festiu

Viu l’aventura d’aquest estiu
 
Us proposem una nova edició del nostre Campus que
arriba amb molts canvis però sense perdre la nostra essèn-
cia. Activitats esportives, tallers espectaculars, visites d’ex-
perts, compromís amb el medi ambient i un gran staff tècnic. 
Tot plegat, diversió garantida!.

499€/466€*427€/399€*352€/329€*274€/256€*193€/180€*109€/101€*

2 set1 set 3 set 4 set 5 set 6 set

775€/722€*662€/616€*544€/506€*421€/392€*293€/274€*160€/151€*

2 set1 set 3 set 4 set 5 set 6 set

PREUS MATINS

PREUS DIA SENCER

* Preus promoció. Promoció vàlida fins el 31.05
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Abona’t a la fundació, i si presentes 
aquesta revista abans del 6 de juny  
gaudiràs de 

1 mes gratuït*

* Oferta vàlida per nous abonats, o que portin més  
de 6 mesos de baixa al club.

Posa’t en forma
Gaudeix de la natura 
Relaxa’t
Fes amics
Mima el teu cos
Oblida’t dels problemes 
Guanya salut
Formar part d’un col·lectiu  
Gaudir d’un bon ambient

Que aconsegueixes  
a la Laru?

VOLS FORMAR
PART DE LA  
FAMÍLIA LARU?
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PREUS PROMOCIÓ

Per a totes les inscripcions 
realitzades fins al 31 de maig.  
Per a germans i abonats a
l’Espai Laru, el preu en
promoció és fins al 12 de juny.

Procediment i  
normes d’inscripció
 
Període d’inscripció obert a partir del 16 d’abril i fins al  
12 de juny (o fins a esgotar places). 
 
Pels abonats de L’Espai Laru i participants dels Campus 
Laru 2021, establim un període de plaça assegurada fins 
el 6 de maig.

La inscripció únicament es podrà realitzar mitjançant  
la plataforma online destinada a aquest fet. Podeu accedir  
a través de la nostra pàgina web:  
 
espailaru.cat

Possibilitat d’efectuar el pagament fraccionat per inscripcions 
realitzades fins al 22 de maig (condicions a la plataforma 
d’inscripcions).

Per formalitzar la inscripció caldrà:
- Omplir el formulari web
- Fotocòpia del DNI de l’infant o llibre de família.
- Fotocòpia de la targeta de la seguretat social 
  o mútua de l’infant.
- Fotografia mida carnet de l’infant. 

La inscripció només quedarà formalitzada quan s’aporti  
tota la informació necessària i es realitzi el pagament  
corresponent.



Com arribar-hi?

Riera Can Gener, 20 Mataró
T. 93 790 52 00
campus@espailaru.cat
espailaru.cat


