
Estades de circ per a nens i 
nenes 
Una alternativa educativa i lúdica per l’estiu gaudint 
d’unes estades diferents, esportives, artístiques i 
creatives alhora, i, sobretot, respectuoses amb les 
necessitats dels infants. Expressió corporal, 
acrobàcia aèria, terrestre i activitats de circ a la 
piscina són algunes de les activitats que us 
proposem, en unes instal.lacions excepcionals i 
úniques a Lleida


Qui pot participar 
Nens i nenes de 3 a 12 anys


Horaris 
De dilluns a divendres de 9 a 13h.


Dinar opcional i activitats de 13 a 15h


Preus 
60 € de 9 a 13h i 95 € fins les 15h amb dinar inclòs


El servei de menjador per un dia puntual és de 10 
euros/dia, es pot reservar el mateix dia avisant als 
monitors


Places limitades: El Club es reserva la possibilitat 
d’anul.lar o modificar el programa


Inscripcions 
De l’1 d’abril al 18 de juny (1er torn) i al 30 de juny 
(2on torn) de 2017 a la recepció de la piscina en 
horari habitual d’atenció al públic.	 


S’haurà de fer reserva de plaça mitjançant el 
pagament de 20€, quantitat que serà descomptada 
del preu final i  en cap cas serà retornada, excepte 
per causes atribuïbles al Club.


Més informació i activitats 
De dilluns a divendres de 13 a 22 h


Dissabtes de 10 a 19 h

Diumenges 10 a 14 h


Club INEF

Pda. de la Caparrella s/n


25192 Lleida

Tel: 973.27.20.22 


e-mail: info@clubineflleida.com


Estades de circ 
del Club INEF  

Estiu 2017 
1er torn: Del 26 al 30 de juny 


2on torn: Del 10 al 14 de juliol
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El divendres es farà una mostra oberta de 13 a 14h

Gaudir del moviment, 
l’acrobàcia i la magia del circ

Expressió corporal  

Es treballarà a partir de 
l’exploració de l’expressió 
individual i la pràctica de 
la dansa creat iva, la 
representació i el clown. 

Acrobàcia aèria i 
terrestre 

Iniciació a l’acrobàcia 
terrestre i aèria amb teles, 
trapezi i altres materials 
adaptats.

Circ a la piscina 

Activitats recreatives a la 
piscina relacionades amb 
el circ: jocs, equilibris, 
salts, dansa i activitats 
creatives a l’aigua.

Creació 

Els nens i les nenes 
crearan e l seu propi 
espectacle de la modalitat 
de circ que escullin i es 
farà una mostra el darrer 
dia de les estades

El circ com a mitjà educatiu i de 
lleure 
La pràctica d’activitats de circ és motivant i lúdica, però 
alhora permet desenvolupar el ritme, l’equilibri, la força, 
la flexibilitat, la coordinació i la creativitat dels infants, a 
més d’habilitats socials i de confiança en un mateix. La 
nostra proposta pedagògica se centra en el respecte del 
ritme d’aprenentatge de cada alumne, en facilitar 
l’exploració de les seves possibilitats motrius i 
expressives i en la creació d’un espai de confiança i 
diversió òptim per al desenvolupament de la creativitat. 

8:45 a 9:00 Recepció

9:00 a 10:15 Expressió corporal, aeris i 
creació

10:15 a 10:45 Esmorzar

10:45 a 12:00 Jocs, malabars i acrobàcia 

12:00 a 13:00 Circ a la piscina

13:00 a 15:00 Dinar, activitats lúdiques i 
creació 


