
PRESENTACIÓ

Al Campus FutGol, volem oferir als nens/es una setmana d’esport i lleure que els
hi encantarà. Volem que els vostres fills/es estiguin com a casa en un ambient molt
familiar, proper, al mig de la natura on la diversió, el joc i el respecte siguin l’eix
principal del nostre Campus i siguin unes convivències inoblidables.

Al Campus FutGol gaudiran d’unes magnífiques instal·lacions on podran divertir-se
i gaudir amb tot tipus d’activitats de lleure com: piscina, jocs aquàtics, lliscadors
d’aigua, làser tag, tirolines, futbol bubble, jocs de nit, torneig 3x3, etc. A més a
més podran aprendre,  practicar i  divertir-se jugant a futbol  amb uns magnífics
camps de gespa natural.

Els principals valors del Campus FutGol  són el respecte als companys, monitors i
a la natura, el nostre tracte familiar, la companyia, l’esforç, la cooperació, l’amistat,
saber compartir, saber guanyar però també saber perdre, riure i ser feliç, prendre
consciència i  aprendre  a  valorar.  Amb una única finalitat,  que tots  s’ho  passin
Genial!

GAUDEIX, EXPERIMENTA I COMPARTEIX!!!

SIGUES FELIÇ !!!



COMPLEX EL COLLELL

La casa de colònies El Collell és un complex
lúdic-esportiu  amb  unes  instal·lacions
modèliques amb 150 hectàrees de boscos i
muntanya ubicada entre les comarques de la
Garrotxa i el Pla de l’Estany.

Està  formada  per  un  equip  humà  molt
qualificat i professional amb més de 15 anys
de  servei  al  món  educatiu  i  esportiu,
organitzant  colònies  escolars  i  d’estiu,
estades, stages de clubs i campus esportius.

Entre moltes altres coses destaca pels seus 2 camps de futbol de gespa natural i 1
de gespa artificial, 5 camps d’speed futbol 3x3, 2 piscines, 2 parcs d’aventura, etc.

COM ARRIBAR-HI?

Carretera de Sant Miquel de Campmajor al Torn s/n
17850 Sant Farriol

Coordenades geogràfiques: 42º 150324’ N - 2º 658107’ E

Tlf. 972.574.060

DISTÀNCIA RESPECTE DIFERENTS CIUTATS:

- Girona 32 km.
- Barcelona 127 km.
- Olot 30 km.
- Banyoles 11 km.
- Gavà 150 km.
- Vilanova 175 km.
Entrant a la web: www.elcollell.cat podreu fer una ullada de totes les instal·lacions
que ofereix la casa, interiors, exteriors, serveis, etc. I poder veure amb més detall
on el vostre fill/a desenvoluparà el Campus FutGol.

http://www.elcollell.cat/


   QUI SOM?  
El Santi Triguero i el Joan Castillo, responsables del  Campus FutGol,  som dues
persones  properes  i  amb  una  àmplia  trajectòria,  tant  de  jugadors  com
d’entrenadors de base, dins el món del futbol. Seguim aquest nou repte amb molta
il·lusió, ganes de passar-ho bé i poder transmetre els nostres valors, coneixements
i experiències als nens/es que així ho desitgin. Portem més de 8 anys organitzant
campus, sent aquesta la 3a edició sota el nom de Campus FutGol.

Joan Castillo

Grau Superior en Activitats Físic-
esportives.
Títol d’entrenador de Futbol UEFA 
(A), Nivell 2.
Dilatada experiència d’entrenador a 
diferents Clubs i Campus de futbol 
base.
Llarga trajectòria com a jugador de 
futbol a diferents clubs de 2ª Divisió 
B i 3ª Divisió Nacional: Manlleu, 
Gavà, Mataró, Badalona, Eivissa-
Ibiza, Alcoyano, Castelló, Albacete, 
Vilafranca i UE Castelldefels. 
Ha participat en diferents edicions de
Copa del Rei, arribant fins a 1/8 de 
final.

Santi Triguero

Mestre d’Educació Física.
Títol d’entrenador de Futbol UEFA(PRO), 
Nivell 3.
Dilatada experiència d’entrenador i 
coordinador a diferents Clubs i Campus 
de futbol base.
Llarga trajectòria com a jugador de 
futbol a diferents clubs de 2ª Divisió B i 
3ª Divisió Nacional Espanyola: Nàstic de 
Tarragona, Hospitalet, Sant Andreu, 
Roda de Barà, Cornellà, Vilanova, Gavà, 
Vilafranca, UE Castelldefels i Inter 
Escaldes de la 1ª divisió de la lliga 
Andorrana.
Internacional Absolut amb la Selecció 
Catalana contra l’Argentina de Leo Messi 
i Selecció Catalana Amateur. Màxim 
golejador català de la història.
2on entrenador CF Igualada temporada 
2020-2021 (3a divisió nacional). 
Col·laborador del programa FutbolCat a 
Esport3



NORMATIVA
Tenint en compte que un dels nostres eixos transversals és passar-ho bé , viure
una  molt  bona  experiència  dins  un  entorn  natural  i  passar  uns  dies  fantàstics
convivint  amb  els  monitors,  companys,  amics,  etc.  Es  demanarà  complir  les
següents normes bàsiques a tots els participants del Campus FutGol:

- Inscripcions obertes per nens/es nascuts entre els anys 2005 i 2012.
- Respectar als monitors i companys del Campus FutGol.
- Respectar als monitors i nens d’altres Campus.
- Respectar les normes de convivència de la casa de colònies El Collell.
- Respectar el descans nocturn de tothom.
- Respectar l’entorn, el medi ambient i tot el material que utilitzem.
- Puntualitat en totes les activitats.
- Col·laborar en tasques diàries (recollir material, parar i desparar la taula,
   ordenar habitacions, hàbits d’higiene i alimentació, etc.).
- La direcció del Campus FutGol i El Collell no es fan responsables de la pèrdua
  d’objectes de valor, diners o mòbils.

La direcció del Campus FutGol i  El Collell  es reserven el  dret d’excloure aquells
participants que NO compleixin amb la normativa establerta.
Si  durant  els  dies  del  Campus  FutGol  els  pares/tutors  s’enduen  el  fill/a  per
conveniència, NO s’abonarà l’import equivalent a la resta de l’estada.

ANUL·LACIÓ D’INSCRIPCIÓ

Es podrà anul·lar la inscripció fins 15 dies abans del dia d’inici del Campus FutGol.
En aquest cas, suposarà la pèrdua del 50% del pagament total  del Campus. Si
l’anul·lació s’efectua en un període inferior als 15 dies, suposarà la pèrdua TOTAL
de l’import del pagament, a excepció de baixes per raons mèdiques o per casos o
situacions provocades per la Covid-19.
En  aquest  cas,  es  demanarà  el  certificat  mèdic  pertinent,  quedant  a  criteri  de
l’organització la quantitat retornada.



PROTOCOL COVID-19

Des de la direcció del Campus FutGol informem que tots els nens/es participants a
l’edició 2021 han de complir aquests requisits per preservar la salut del grup i de la 
comunitat dictats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

- No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 i no haver estat 
declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 14 
dies anteriors a l’inici del Campus

- No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altre prova de diagnòstic 
molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica 
d’infecció

- No estar exclòs d’assistir a l’estada al mateix dia de la realització de l’activitat
per qualsevol incidència vinculada a la Covid-19

- Altament recomanable tenir el calendari de vacunacions actualitzat

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Cada família, juntament amb el formulari d’inscripció, abans de pujar al BUS haurà 
de signar una declaració responsable conforme el nen/a compleix tots els requisits 
següents i els explicats anteriorment:

- L’infant reuneix els requisits de salut 
- En qualitat mare/pare, tutor/a legal, la persona que el signa coneix el context

de pandèmia actual i les circumstàncies i el risc que comporta
- Es compromet a portar el material que es demana en el full d’informació i a 

complir les recomanacions que si explicitin 

El Campus FutGol juntament amb El Collell complirà tota la normativa
Covid-19 marcada pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.



PREUS

P.V.P. 395 € - Preu per persona (IVA inclòs)

1er pagament --> 150 € en efectiu (possar-se en
contacte amb Santi Triguero 647.75.27.76 o amb
Joan Castillo 616.22.83.50) 

2on pagament --> 245 € a través del web 
www.campusfutgol.cat o ingrés o transferència
bancària. 

* DATA LÍMIT DEL SEGON PAGAMENT: DIMECRES 30 DE JUNY DE 2021 
** NO SERÀ VÀLIDA CAP INSCRIPCIÓ QUE NO HAGI ABONAT LES DUES PARTS DEL 
PAGAMENT

Què inclou el preu?

- Pensió completa: esmorzar, dinar, berenar, sopar i pernoctació.
- Monitoratge qualificat 24h al dia.
- Totalitat d’activitats de lleure i dos sessions d’entrenaments de futbol diàries.
- Material per realitzar totes les activitats i entrenaments.
- Assistència mèdica i Responsabilitat Civil.
- Autobús d’anada Vilanova (10h) – Gavà (10:30h) - El Collell.
- Samarreta exclusiva del Campus FutGol.
- Diploma de participació.
- Sorteig de material esportiu i samarretes de futbol de La Liga Santander, La Liga 
123, Champions League, Futbol Català, Seleccions i d'altres.
- Amb l’objectiu de facilitar el pagament a les famílies, cada participant rebrà de
manera gratuïta un talonari d’autofinançament amb el qual poden aconseguir fins
120€ de descompte!
- NOVETAT ANGLÈS! Els alumnes realitzaran activitats i jocs diaris amb una
monitora d’anglès.
- NOVETAT AQUEST ANY TORNEIG FIFA 21!  

DESCOMPTES:

- Tots els nens/es que van fer la preinscripció del Campus FutGol 2020 (suspès pel 
Covid-19) tindran un talonari addicional d’autofinançament. Per tant, el nen/a pot 
aconseguir fins a 240€ de descompte.

- Tots els germans que s’inscriguin al Campus FutGol rebran un 2on talonari 
addicional d’autofinançament.

http://www.campusfutgol.cat/


OBJECTIUS DEL CAMPUS
El  Campus FutGol està dirigit a nens/es nascuts entre l’any 2005 i 2012 (edats
entre 8 i 16 anys) que seguirà un pla de treball on els nens/es podran aprendre,
desenvolupar, experimentar i perfeccionar en grups reduïts la seva qualitat tècnica,
tàctica, fomentant els valors de l’amistat, respecte i joc net.

Objectius tècnics

- Practicar i millorar diferents tipus de colpeig amb la pilota.
- Practicar i millorar diferents tipus de remats a porteria.
- Practicar i millorar els diferents tipus de controls i conduccions amb la pilota.
- Entendre i practicar elements tàctics a nivell individual i col·lectiu.
- Saber trobar i escollir una bona presa de decisions mitjançant el descobriment
guiat.
- Gaudir de la competició plantejada d’una manera lúdica i educativa.
- Realitzar situacions reals de joc per saber desenvolupar la intel·ligència tàctica del
jugador.
- Potenciar els valors d’equip, companyia, respecte, fair play, saber  perdre, saber
guanyar,  saber  competir  sanament,  destacar  la  importància  dels  hàbits
d’alimentació i higiene.

 



 SOM SOLIDARIS       
Aquest any desde el Campus FutGol seguim sent solidaris amb els nens i nenes 
més necessitats a través de l’esport. Per aquest motiu col·laborem amb l’associació 
andorrana Gol Solidari. 

L’associació Gol Solidari té com a objectiu ajudar a nens i nenes amb necessitats 
educatives especials com l’autisme o nens amb situacions familiars extremes sense 
recursos. 

El 100% d’aquest ajut es destina per a que aquests nens i nenes puguin practicar 
algún esport extraescolar o puguin participar en algun campus o colònia esportiva. 

Gol Solidari està dirigit per Ildefons Lima, Guiness World Records en 
internacionalitats amb la selecció del seu país, Andorra.    
   

L’associació Gol Solidari té com a objectiu ajudar a nens i nenes amb necessitats 
educatives especials com l’autisme o nens amb situacions familiars extremes sense 
recursos. El 100% d’aquest ajut es destina per a que aquests nens i nenes puguin 
practicar algún esport extraescolar o puguin participar en algun campus o colònia 
esportiva.



HORARI

7:45h. Llevar-se

8:15h. Esmorzar

9:00h. – 11:00h. Activitat «El Collell»  

11:00h. – 13:00h. Entrenament MATÍ

13:00h. – 14:00h. Piscina

14:15h. Dinar

15:15h. – 16:30h. Descans o Lleure Controlat

16:30h. – 18:00h. Torneig FIFA 21

18:00h. Berenar

18:30h. – 20:30h. Entrenament TARDA

20:30h. – 21:00h. Dutxa / lliure

21:00h. Sopar

22:00h. – 23:00h. Activitat de nit

23:30h. - 24:00h. Anem a dormir



BENVINGUDA I CLOENDA

Jornada de BENVINGUDA

- Marxem tots junts amb autobús

- Dia: 19 de Juliol de 2021.
- Hora de sortida des de Vilanova: 10h. del matí.
- Punt de trobada: Pavelló Isaac Gálvez (Ronda Ibèrica, 66).
- Hora de sortida des de Gavà: 10:30h. del matí.
- Punt de trobada: Pavelló Jaume March (Carrer Sant Pere, 116).

Jornada de CLOENDA

El dissabte 24 de juliol a les 10:30h. us esperem a tots els pares, mares i familiars 
a El Collell. 

De 10:30h.-12:00h.: Exhibició i inici del torneig final del Campus FutGol.

12:00h.: Entrega de diplomes i sorteig de regals al mateix camp de futbol.

13:00h.: Comiat i sortida de les instal·lacions de El Collell.

Nota informativa: per mesures Covid-19, aquest any NO hi haurà dinar de cloenda 
amb les famílies.



COL·LABORADORS I PARTNERS

Vols col·laborar amb nosaltres?

TRUCA'NS!!


