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• Presentació
• Organització
• Torns i preus
• Objectius
• Qué fem?
• Espais

• Un dia al pre-campus
• Normativa
• Normativa COVID.19
• Contacte



Aquest estiu els nens i nenes del pre-campus 
viuran moltes aventures, treballarem 
coordinació, emocions...
Farem activitats d’esport, lleure, jocs, 
piscina…



PRE-CAMPUS:
• 4 a 6 anys ( 2014-2015-2016)
• Sempre que sigui possible els grups els farem per 

any de naixement. 
• Degut a la normativa del Covid-19, els grup será 

com a màxim de 10 nens/es i un monitor. 
• Aquest estiu només oferim l’horari de 9 a 13 hores.



• Del 6 al 10 de Julio€l. De 9 a 13 hores. 79€
• Del 13 al 17 de Juliol. De 9 a 13 hores. 79€
• Del 20 al 24 de Juliol. De 9 a 13 hores. 79€
• Del 27 al 31 de Juliol. De 9 a 13 hores. 79€

• Del 31 d’Agost al 4 de Setembre. 79€
• Del 7 al 10 de setembre. 4 dies. 63,20€

• Del 3 al 28 d’Agost, NO ES FA CAMPUS



• Promoure la realització d’activitats esportives i de 
lleure a l’estiu. 

• Potenciar la pràctica esportiva. 
• Potenciar la relacions socials entre diferents nens i 

nenes del barri. 
• Gaudir de l’estiu. 



ESPORT Iniciació Esportiva a través del joc.

AIGUA Activitats lúdiques dins de l’aigua. 

LLEURE Creativitat, jocs.

SORTIDES * Aquest estiu NO es realitzaran 
sortides.



CEM Les Corts:
• Pistes poliesportives
• Piscina
• Sales CEM Les Corts
• Parc de les Infantes



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:00h a 9:30h
VESTUARI VESTUARI VESTUARI VESTUARI VESTUARI

9:30 a 10:00

PISCINA (9:30h a 
10:30h) PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA (9:30h a 

10:30h)

10:30 a 10:45h
VESTUARI VESTUARI VESTUARI VESTUARI VESTUARI

10:45h a 11:10h

ESMORZA/PATI ESMORZA/PATI ESMORZA/PATI ESMORZA/PATI ESMORZA/PATI

11:10h a 12:00h

ACTIVITAT PISTA 
I. ESPORTIVA

SALA
JOCS LLEURE

SALA
JOCS LLEURE

SALA
JOCS LLEURE

SALA
JOCS LLEURE

12:00h a 13:00h

SALA
JOCS LLEURE

ACTIVITAT PISTA 
I. ESPORTIVA

ACTIVITAT PISTA 
I. ESPORTIVA

ACTIVITAT PISTA 
I. ESPORTIVA

ACTIVITAT PISTA 
I. ESPORTIVA



Entrada i sortida

• L’entrada  i sortida al campus és realitzarà a la pista de Travessera de 
Les Corts. 

• L’hora d’entrada serà de 8,45 a 9,00. Preguem puntualitat. Haureu de 
fer qua mantenint la distància de seguretat per entregar el nen/a al 
monitor/a.

• Les entrades i sortides fora de l’horari establert es faran a les nostres 
oficines. 

• L’hora de recollida serà a les 13,00 hores. Els pares o responsables dels 
nens/ es esperaran  fora de la pista, mantenint la distància de 
seguretat . Per recollir als nens/es es necessitarà la targeta 
identificativa. Es donarà el dilluns de cada setmana. El primer dia 
podeu portar foto al mòbil de la targeta. Sense la targeta , els 
monitors NO podran entregar al nen/a. 

• Per evitar aglomeracions de gent us preguem que sigui només una 
persona la que porti i reculli al nen/a.



Que han de portar?

• Esmorzar
• Banyador
• Tovallola
• Xancletes
• Casquet de bany
• Roba còmoda i sabatilles esportives
• Samarreta del campus. Les repartiren el dilluns de cada setmana. Si algun 

dia no la porten no passa res, poden portar altres samarretes
• Si ho creieu necessari poden portar roba de recanvi
• Tota la roba ha d’anar marcada..
• Mascareta (obligatòria pels majors de 6 anys). Cada nen/a ha de portar la 

seva
• Aigua o cantimplora. Cada nen/a ha de portar la seva
• Gorra i crema solar



Medicaments/ Urgències / Al·lèrgies  .  

• QUÈ HEU DE FER SI EL VOSTRE FILL/ A HA DE PENDRE UN 
MEDICAMENT?

Portar la prescripció mèdica degudament signada amb les indicacions 
pertinents.

No podem donar cap medicament sense prescripció mèdica. 
• QUE FEM SI UN NEN ES FA MAL?

Si algun nen/ a es fa mal,sempre que no sigui urgent,  trucarem als 
pares o tutors abans de portar-lo al metge. En cas d'urgència  acudirem 
directament al centre mèdic pertinent. 

• AL·LÈRGIES ALIMENTARIES: Si algun participant és al·lèrgic a algun 
aliment cal informar per escrit en el moment de formalitzar la 
inscripció. 



COVID-19

PLA D’ACTUACIÓ DAVANT UN CAS SOSPITÓS DE COVID-19: 

• Cada dia a l’entrada, heu d’informar al monitor/a si el nen/a ha tingut algún símptoma, i de la 
temperatura.

• Si un nen té algún sÍmptoma sospitós de Covid-19 o està a més de 37,3-º no es podrà quedar al 
campus.

• Si durant el desenvolupament del campus hi ha un infant amb símptomes o està a més de 37,3ª, 
se li posa una mascareta quirúrgica, se’l separa de la resta de companys/es de grup i s’avisa a la 
familia per que el vinguin a recollir. 

• Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup completaran la 
jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups. 

• S’informarà a les famílies dels infants de la unitat de convivència. 
• El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona monitora d’aquell grup) es 

quedaran a casa en espera del resultat.
• A l’arribada del resultat: 

a. Si és negatiu(descarta la COVID-19), els infants (i la persona monitora del grup) poden 
reprendre l’activat de lleure.
b. Si és positiu(confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris. 
Els infants de la unitat de convivència i la persona monitora del grup hauran de seguir en 
quarantena fins a completar 14 dies.



• Telèfons: 
Fix: 93.4392704 (9 a 13hores)
Mòbil: 650591224 (9 a 13 hores)
• Correu electrònic:  
aelescortsubae@aelescorts.cat
• Web: 
www.aelescorts.cat
• Instagram


