
CAMPUS AMPOSTA 

2023  

DEL 3 AL 9 DE JULIOL 

DE 6 A 18 ANYS  



PRESENTACIÓ 

Després de més de 15 anys d’experiència en l’educació esportiva i amb la coordinació de més de 6 

campus de futbol cada any, els dos fundadors del Campus d’Amposta, Boris Anton Codina i Marc 

Amat Mora, van decidir realitzar un campus de futbol fora de les nostres fronteres, a les instal·lacions 

d’Amposta Parc, a Tarragona. A més, aquest any afegim al projecte el coordinador i entrenador de 

futbol, Joel Martinez Villar, amb més de 10 anys d’experiència en la coordinació d’escoles de futbol, 

campus de futbol i esportius, i l’entrenament específic del futbol formatiu. 

 

Després de l’èxit de la primera edició a l’estiu de 2021, el proper estiu es durà a terme la tercera 

edició del campus de tecnificació de futbol a Amposta. Aquest campus, a més de permetre als infants 

millorar en les seves competències a nivell futbolístic, també els permet aprendre a viure una de les 

seves primeres experiències fora de casa i gaudir de l’estiu en un entorn ideal. 

 

Durant la setmana, treballarem valors i principis molt diversos, com ara: la higiene personal, el 

respecte als companys, el sentiment de pertinença, la col·laboració, el compromís, la tolerància, etc.   

 

En les següents diapositives trobareu un resum del que farem durant la setmana de campus! 



RESUM D’ACTIVITATS 

1 hora de piscina 

cada dia 

Campionats de futbol 7 

i futbol 11 

Torneig de PlayStation 

Excursió a 

PortAventura 

1 dia de platja  2 hores al dia 

d’entrenaments 

tècnics i tàctics 



• Competició de futbol 7 

• Competició de futbol 11 

• Competició d’habilitats: 

 - Tocs 

 - Presició (Canal+) 

 - Bitlles 

 - CrossBar challenge 

 - I molt més! 

  

 

ENTRENAMENTS 

• Entrenaments tècnis i tàctics per grups d’edat 

• Entrenaments contextualitzats per grups d’edat 

• Competició d’habilitats per grups d’edat 

• Campionats per grups d’edats 



Disposem de dues piscines amb socorrista dins del 

complex. Una de 25 metres, que utilitzarem tots els dies 

abans de dinar i una altra de més petita, que utilitzarem 

puntualment en algunes estones lliures, quan els nens i 

nenes ho desitgin, sempre acompanyats dels monitors. 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES  
2 piscines a disposició 



INSTAL·LACIONS AMPOSTA PARC 

• 1 camp de futbol 11 d’herba artificial 

• 1 camp de futbol 11 d’herba natural 

• 4 camps de futbol 7 

• 2 camps de futsal (un cobert i un descobert) 

• Menjador per grups 

• Piscina de 25m i piscina de 10m 

• Sala de cinema i sala de festes 

• Habitacions amb WC 

• Sala de material 

• Quiosc 

 



Ens desplaçarem un dia sencer a la Platja el 

Garbí, a Sant Carles de la Ràpita, on durem a 

terme competicions de futbol platja, vòlei platja, 

sortides amb patinet, pícnic a una zona adaptada, 

concurs de castells de sorra i molt més! 

PLATJA 

Un dia a la platja 



PORTAVENTURA 

Un dia a PortAventura! 

 

A causa de l’èxit viscut durant la 

darrera edició del 2022, aquest any 

repetim! Els nens i nenes gaudiran 

d’un dia sencer al parc d’atraccions 

de PortAventura. 



PREU 395€ 

Inclou 
• Desplaçaments en autocar (Andorra-Amposta, platja, PortAventura) 

• 7 dies i 6 nits 

• Pensió complerta amb esmorzar, àpat de mig matí, dinar, berenar i sopar 

• Doble sessió d’entrenament diària 

• Jocs de nit i torneig de PlayStation 

• Activitats dirigides i joc lliure 

• Piscina diària 

• 1 dia de platja 

• 5 samarretes oficials del campus 

• 1 motxilla oficial del campus 

• Festa de despedida i diploma d’assistència 

• 1 dia a PortAventura 

• Possibilitat de pagar per quotes i descompte per germans (25,00€) 
 
 
 



Correu electrònic 
campusue@gmail.com 

 

Full d’inscripció 
 https://www.uesantacoloma.com 

https://www.interescaldes.com 

 

XARXES SOCIALS 

Contancte 

@campusamposta 

mailto:campusue@gmail.com
https://www.uesantacoloma.com/
https://www.uesantacoloma.com/
https://www.interescaldes.com/


Boris Antón Codina 

Contactes 

boris.anton.codina@gmail.com 

 

+376 372 288 

 

Marc Amat Mora 

1993amat@gmail.com 

 

+34 658 674 960 

 

Joel Martinez Villar 

joelmartinezvillar@gmail.com 

 

+376 657 680 

 


