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Campus d’Estiu Els Costerets 2021

Organigrama
⮚ Direcció campus: AMPA Els Costerets - Temps de Lleure
⮚ Coordinadora: Judit Ortoll
⮚ Responsables de prevenció i higiene: Daniel Dermit i Judit Ortoll
⮚ Monitors: Depenent del nombre d’inscripcions finals es farà l’equip de monitor/es.
⮚ Restauració: Més que un àpat.

Calendari de les estades
JUNY – JULIOL

AGOST - SETEMBRE

Setmana 1: 28 de juny al 2 de juliol
Setmana 1: 30 agost al 3 de setembre
Setmana 2: 5 al 9 de juliol
Setmana 3: 12 al 16 de juliol
Setmana 4: 19 al 23 de juliol

Setmana 2: 6 al 10 de setembre

Setmana 5: 26 al 30 de juliol

Per poder realitzar una setmana cal un mínim de 20 infants inscrits en la mateixa
setmana.

Horaris
⮚ Matí: de 9:00 a 13:30 hores.
⮚ Matí amb dinar: de 9:00 a 15:00 hores i inclou el dinar.
⮚ Tot el dia: de 9:00 a 17:00 hores i inclou el dinar.
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Activitats
Aquest any les activitats giraran al voltant del centre d’interès El aros olímpics perduts.
Tots els grups tindran una sèrie de reptes esportius i de lleure que se’l explicarà el primer
dia de la setmana i que hauran de resoldre durant els 5 dies de la setmana. Quan
aconsegueixin superar-los, trobaran pistes per trobar uns dels aros olímpics.
Totes les activitats que proposem durant el Campus estan dissenyades per la participació
activa dels nens i nenes. Mitjançant diferents jocs, esports i tallers, tots ells adequats a les
diferents edats dels nens/es, aprendran mentre es diverteixen de manera segura i
estimulen la imaginació.
Amb les diverses activitats es potenciarà també valors com són la convivència i les relacions
interpersonals en un ambient totalment diferent al que viuen durant la resta de l’any.
Les activitats han de ser experiències positives i enriquidores per la persona, per això a
l’hora de desenvolupar-les sempre tenim present aquests 3 factors:

SEGURETAT + DIVERSIÓ + APRENENTATGE
El campus l’enfoquem des d’una perspectiva de lleure i lúdica i en cap cas competitiva i el
joc serà l’eina principal per treballar, ja sigui en les activitats esportives, les de lleure, etc.
Totes les activitats estaran adaptades a les diferents edats i ritmes dels nens i nenes. És per
això que les activitats que tenim a l’horari poden variar en algun moment (p.ex. un dia de
molta calor podem canviar els jocs previstos, per jocs d’aigua).

Activitats que farem durant el campus:
Psicomotricitat

Jocs tradicionals

Iniciació esportiva

Tir amb arc

Esports adaptats a la nova normalitat

Tallers

Esports alternatius

Piscina (pendent de l’Ajuntament)

Jocs d’aigua
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Model d’horari
DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00

Arribada

Arribada

Arribada

Arribada

Arribada

9:15h
10:30h

Esports
alternatius

Tir amb
arc

Jocs de nova
inventiva

10:30h
11:00h

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11:00h
12:10h

Jocs
tradicionals

12:10h
13:30h

Taller

13:30h

Recollida
matí

13:30h
15:00h

Dinar

15:00h
17:00h

17:00h

EXCURSIÓ

DIMARTS

Piscina municipal

DILLUNS

Esports
alternati
us
Jocs d’aigua
Activitats
psicomot
ricitat

Recollida
matí

Recollida
matí

Dinar

Dinar

Dinar

Jocs varis

Tir amb arc

Taller

Jocs varis

Recollida

Recollida

Recollida

Recollida

Recollida

Aquest horari és un exemple per que veieu el funcionament de les rotacions. Cada grup
tindrà el seu amb les activitats adaptades a l’edat dels participants.
Les excursions es faran en funció de la normativa Covid que hi hagi a l’estiu.
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Distribució dels grups
Els grups podran ser fins a 24 infants per grup bombolla. El grup no podrà interactuar amb
altres grups en distàncies de menys de 10mts entre grups. I els infants del mateix grup han
de mantenir una distància entre ells durant el joc. Per tant les activitats que proposem als
infants fomentaran el distanciament dels 2 mts entre ells.
Un cop es tanquin les inscripcions, podrem fer els grups finals, ja que actualment encara hi
ha famílies que no han portat la inscripció tot i haver dit que volen inscriure els seus fills/es.
Aquest estiu els grups els farem en funció de 2 dades:
• El curs que han fet aquest any.
• L’horari que fan durant el campus.

Abans de començar cada setmana del campus, us farem arribar els llistats dels diferents
grups per tal que sapigueu en quin grup van els vostres fills/es

Excursions
Les excursions es faran els dimecres. Depenent de les normes Covid que marqui Joventut i
el PROCICAT, podran ser de tot el dia (amb trasllat en autocar) o només de matí pels
voltants de l’Institut Can Puig.

PER LES EXCURSIONS ÉS OBLIGATORI QUE ELS/LES NENS/ES
PORTIN LA SAMARRETA DEL CAMPUS
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Comunicació amb les famílies
Per comunicar-nos amb les famílies utilitzarem l’aplicació Dinantia.
Mitjançant l’aplicació podrem:
- Enviar-vos notes informatives.
- Enviar-vos enquestes.
- Podreu veure fotos dels vostres fills i filles a les activitats.
- Enviar-vos missatges.
- Ens podreu enviar missatges (si un dia no podeu venir, arribeu més tard...).

L’aplicació la podeu fer servir ja sigui mitjançant l’aplicació per telèfons mòbils:
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinantia.dinantia
- Apple: https://apps.apple.com/es/app/dinantia/id1057051981

També la podeu fer servir directament per la web www.dinantia.com/ca/
Si feu servir l’aplicació del telèfon rebreu notificacions al mateix. A més a més, rebreu un
correu electrònic amb la notificació que us enviem.
És molt important que us doneu d’alta (si no hi esteu donats ja) per així poder rebre les
comunicacions del campus. Aquest any no entregarem cap nota en paper.
Si ja esteu donats d’alta a l’aplicació, és molt important que ens hagueu donat la vostra
adreça de correu electrònic amb la que sou usuaris/es. Si al fer la inscripció, ens vàreu
donar un altre adreça, feu-nos arribar un correu a l’adreça casals@tempsdelleure.cat
indicant “Casal Costerets” amb l’adreça que vulgueu que us donem d’alta.
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Actuacions i Normes que aplicarem aquest estiu per fer
un casal d’estiu segur i lliure de COVID-19*
✓ Hi haurà un responsable de Prevenció i Higiene que haurà realitzat la formació del
Departament de Salut i que estarà en comunicació amb el CAP de Ribes
✓ Hi haurà uns protocols de comunicació entre l’equip de dirigents del campus i el CAP.

✓ A l’entrada i sortida del campus, tant pares/mares/tutor/tutora com infants, hauran de
portar la mascareta posada. Els infants un cop estiguin amb el seu grup i el monitor/a li
digui, se la podrà treure o se l’haurà de posar si és l’hora de marxar.
✓ Es marcaran les zones d’entrades i sortides al campus, afavorint la distància de seguretat
tant dels participants com dels responsables que els vinguin a portar i a recollir. Com que
no tenim els grups definits encara, ja que s’estan fent inscripcions, us farem arribar les
diferents zones d’entrada i sortida de cada grup uns dies abans de començar el campus.

✓ Totes les famílies hauran d’acreditar l’estat de salut del participant mitjançant la Declaració
responsable que us enviarem abans de començar el casal. SENSE AQUEST FULL EMPLENAT
I SIGNAT, ELS VOSTRE FILL/A NO PODRÀ COMENÇAR EL CASAL.

✓ Diàriament els pares haureu d’emplenar el full del llistat de comprovació de símptomes.
ÉS OBLIGATORI ENSENYAR-LO/ENTREGAR-LO CADA MATÍ A L’ARRIBADA. SENSE EL FULL,
L’INFANT NO ES POT QUEDAR AL CASAL.

✓ S’organitzarà el casal en unitats de convivència (grups) d’un màxim de 24 participants i amb
un mínim d’un dirigent a càrrec cada 10-14 infants.
✓ Es disposarà de punts estratègics on disposar de solució hidroalcohòlica (entrada i sortida
de l’escola i menjador). A més a més, els monitors/es de cada grup portaran un pot de
solució hidroalcohòlica a sobre perquè els infants del seu grup es puguin rentar les mans
quan ho necessitin.

✓ Cada 2 hores i/o cada canvi d’activitat els participants es rentaran les mans per tal d’assolir
l’hàbit higiènic.
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✓ Hi haurà un control diari de la neteja i desinfecció dels espais compartits, tant els interiors
com els exteriors.

✓ Es farà una desinfecció diària del material esportiu que es faci servir durant el dia. Si aquest
material el fa servir el mateix dia diferents grups de convivència, es desinfectarà després
de cada ús.

✓ Es realitzarà un Pla de Confinament, un document on s’estableix el procediment a seguir
en cas de ser necessari fer un confinament, seguint el model que facilitarà la Direcció
General de Joventut. Aquest pla, us el farem arribar per correu electrònic abans de
començar el casal.
* Protocols segons normativa prevista per l’estiu del 2021. En el cas que canviïn els
actualitzaríem.

Normativa general del campus
✓ El campus té un horari i pel seu bon funcionament cal que el respecteu tant a l’hora
d’arribada com a l’hora de finalització.
✓ L’hora d’entrada dels nens/es és de 8:45 a 9:00 hores. En cas d’arribar tard, l’adult que
porti al nen/a serà el responsable de deixar al nen/a a l’activitat que li toqui en aquell
moment al seu grup. En CAP cas se’l pot deixar SOL per la instal·lació o a càrrec de
qualsevol persona aliena a l’equip de monitors/es.
✓ Hi ha a la vostra disposició un servei d’acollida a les 8:00 del matí, que heu d’avisar
amb temps per fer-lo servir.
✓ L’hora de recollida al migdia és a les 13:30 hores i a la tarda és a les 17:00. En el cas
que arribeu tard per algun motiu, us demanem que truqueu a l’escola o ens aviseu per
l’aplicació Dinantia.
✓ Si algun dia heu de recollir el vostre fill/a abans de l’hora habitual, cal que aviseu al
matí per tenir-ho present.

Campus d’Estiu Els Costerets 2021
✓ Si algun dia ha de venir alguna persona diferent a l’habitual a buscar el vostre fill/a, cal
que ens aviseu pel matí quan arribeu.
✓ A l’hora d’entrega, els nens/es podran marxar un cop el monitor/a del grup hagi passat
llista. NO MARXEU SENSE AVISAR!
✓ Si el vostre fill/a voleu que marxi sol a casa, heu de portar un paper amb l’autorització
i entregar-li al monitor/a.
✓ En cas de que algun familiar s’hagi de posar en contacte amb el vostre fill/a, preguem
que primer avisin al coordinador del campus.
✓ Tots els/les nens/es estan coberts per una assegurança mèdica. Preguem que en el cas
que el vostre fill/a tingui al·lèrgia a qualsevol cosa o sigui important conèixer algunes
dades mèdiques, ens ho feu saber a la fitxa d’inscripció. Cal que ens hagueu donat
autorització per si es donés el cas, poder donar les dades del vostre fill/a a
l’assegurança, ja que si no, no quedarien coberts en cas d’accident.
✓ Si el/la vostre fill/a pateix algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària us preguem
que ens feu arribar un llistat amb els productes que poden consumir, per tal de facilitar
la feina al servei de càtering. Si teniu dubtes sobre el menjar us podeu trobar amb el
responsable del restaurant i parlar-ne.
✓ Durant el transcurs del campus us enviarem notes informatives mitjançant l’aplicació
Dinantia: de les excursions, si han de portar algun material específic, etc.
✓ Els primers dies de Campus s’entregarà una samarreta a tots els nens/es, que hauran
de portar a les excursions.
✓ Es recomanable que els nens/es portin la roba marcada amb el seu nom.
✓ Per qualsevol dubte o qüestió sobre el vostre fill/a, ho podeu fer amb els monitors/es
de grup o amb el coordinador.
✓ Al final de l’estada del vostre fill/a, us enviarem una enquesta d’avaluació, la qual és
important ens contesteu per poder millorar any rere any.
✓ En cas de baixa per malaltia, es retornarà la part de l'estada no realitzada, a partir de
la presentació del justificant mèdic. En cas de baixa voluntària, no és retornarà l'import
abonat.
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Material i vestimenta pel campus
✓ MÀSCARETA (recomanem que en portin 2 per si la perden o se’ls hi trenca). Cal portar
la mascareta i la bossa on guardar-la marcades amb el nom del participant
✓ Gel hidroalcohòlic
✓ Cantimplora/ampolla d’aigua
✓ CREMA SOLAR (venir de casa amb la crema posada)
✓ Esmorzar
✓ Samarreta d’esport, pantalons curts i mitjons
✓ Calçat esportiu (bambes)
✓ Gorra
✓ Motxilla
✓ Banyador, tovallola i sabatilles lligades de bany (pels jocs d’aigua i els dies de piscina)
✓ Els nens/es més petits recomanem que portin una muda de recanvi addicional per
si algun dia la necessiten.

