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

Organització
PRE-CAMPUS:
• 4 a 6 anys ( 2016-2017-2018)
• Sempre que sigui possible els grups els farem per
any de naixement.
• El grup serà com a màxim de 20 nens/es i 2
monitors/es.
• Està previst fer una sortida cada setmana.

Organització
PRE-CAMPUS:
. Les sortides poden ser o de tot el dia amb horari de
9 a 17h o només en horari de matí (de 9 a 13hores)
Us informarem abans de començar cada setmana
quin dia i a on serà la sortida de cada grup.
. Degut als aforaments de la piscina, es possible que
no tots els dies es pugui fer activitat a la piscina, si es
així es substituirà per jocs d’aigua.

Organització
SORTIDES PREVISTES:
. Del 27 al 1 de juliol. Parc de l’Oreneta. (Ptge blada. Barcelona)
. Del 4 al 8 de juliol. Daema Aventura. (Sant Celoni)
. Del 11 al 15 de juliol. Cram. (El Prat de Llobregat)
. Del 18 al 22 de juliol. Catalunya en Miniatura. (Torrelles de Llobregat)
. Del 25 al 29 de juliol. Granja Aventura. (Viladecavalls)
•

Totes les sortides es faran en Dimarts

* Les sortides de la 1ra i la última setmana d’agost les sabrem més
endavant

Organització
PREU SORTIDES :
. Els nens/es que fan de 9 a 13h, aquell dia han de pagar 7,80€ i portar el Dinar
. Els nens/es que fan de 9 a 15h, aquell dia han de pagar 3,90€. (No han de portar
dinar, el servei de menjador ens prepara picnic)
. Els nens/es que fan de 9 a 17h no han de pagar res ni portar dinar (el servei de
menjador ens prepara picnic)

** Heu de portar els diners en efectiu en un sobre tancat amb el nom del nen/a i donar-li al Monitor/a o baixar a oficina i
pagar-ho allà.

Organització
SERVEI DE MENJADOR:
Els nens/es de pre-campus dinaran a una de les sales
del Forus amb el servei de catering de Barnalleure.
Penjarem el menú a la nostra web.

Objectius
• 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.

Què fem??
ESPORT

Iniciació Esportiva a través del joc.

AIGUA

Activitats lúdiques dins de l’aigua.

LLEURE

Creativitat, jocs.

SORTIDES

* Realitzarem algunes sortides de tot el dia i
algunes només en horari de matí.

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

Un dia al Pre-campus
DILLUNS

DIMARTS

9:00h a 9:30h ARRIBADA I ESMORZAR

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ARRIBADA I
ESMORZAR

ARRIBADA I
ESMORZAR

ARRIBADA I ESMORZAR

9:30 a 11:00

ACTIVITAT SALA (JOCS)

ACTIVITAT PISTA (INI
ESP)

ACTIVITAT SALA
(JOCS)

ACTIVITAT SALA (JOCS)

11:00 A 11:20

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

VESTUARI

11:30 A 12:15

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

12:15-12:45

VESTUARI I SORTIDA

13:00 A 14:30

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

TARDES

JOCS SALA

EXPRESSIO
CORPORAL

JOCS TAULA

PELICULA

SORTIDA

* Aquest horari es un exemple

VESTUARI I SORTIDA VESTUARI I SORTIDA

VESTUARI I SORTIDA

Normativa
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, a les 15,00 o a les 17,00. 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.

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

Normativa
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.

Contacte
• Telèfons:
Fix: 93.4392704 (9 a 17 hores)
Mòbil: 650591224 (9 a 17 hores)
• Correu electrònic:
campusolimpia@aelescorts.cat
• Web:
www.aelescorts.cat
• Instagram

