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28 d’abril de 2021

Campus d’estiu 2021
Ordre del dia
1. Benvinguda i presentació del Campus’21
2. Objectius
• Objectius
• Activitats
3. Funcionament general
• Grups
• Horaris
• Què cal portar al dia a dia?
• Menjador
4. Equip humà
5. Inscripcions
6. Precs i preguntes
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Objectius
1. Educar en el lleure mitjançant activitats lúdiques i esportives.
2. Gaudir d'un temps lliure amb propostes atractives i de qualitat.
3. Potenciar la cohesió i la funció integradora de les activitats físiques a través dels seus valors (tolerància,
treball en equip, respecte, confiança en un mateix, esforç, salut, etc.)

L’educació en el lleure és tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora de l’ensenyament
reglat i de l’àmbit familiar. La seva funció educativa és la transmissió de valors i contribuir, així a l’educació
integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.
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Activitats
Bàsquet: Activitats relacionades amb la pràctica esportiva del bàsquet, tot aprofitant la pista de bàsquet de
l’entitat. “Treballem el respecte mutu, tot acceptant les limitacions i les capacitats dels companys i companyes,
dels components dels equips contraris, dels entrenadors, dels àrbitres, etc.”

Judo: Activitats relacionades amb la pràctica esportiva del judo, tot aprofitant l’espai on es desenvolupa el taller
de judo que realitza durant el curs l’entitat. “Assolim un coneixement i aplicació de les regles dels esports
practicats.”

Voleibol: Pràctica esportiva d’aquest esport que desenvolupa l’agilitat, la coordinació i la força, a la vegada que
permet un intens treball en equip. “És un dels esports que hi ha més paritat entre homes i dones”
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Activitats
Tennis Taula: Activitats relacionades amb la pràctica esportiva del tennis taula, tot aprofitant els espais de tennis
taula de l’entitat. “Adquirim hàbits d’ordre, seguretat i higiene durant la pràctica d’activitat física”

Bàdminton: Pràctica d’aquest esport de raqueta als espais on es practica aquesta activitat esportiva durant el curs,
als Lluïsos de Gràcia.

Handbol: Gaudirem d’un esport de pilota a la pista de bàsquet de l’entitat, amb la finalitat de fomentar un esport
col·lectiu entre els participants.

Campus d’estiu 2021
Activitats
Sortida esportiva:
Es fan en dimecres, de 9 a 16.30h i són sortides lúdiques a espais on es desenvolupa una pràctica esportiva (per ex.
canal olímpic de Castelldefels, bosc vertical, etc.). Tots els desplaçaments es fan en autocar, exceptuant aquells en
què el transport públic permet l'arribada a l'activitat prevista.
El punt de sortida (9h) i recollida del dia de l’excursió, serà a la

Plaça Joanic (16.30h) .

Olimpíades: Proves amb diferents esports que realitzem dins la xarxa de Parcs i Jardins de la ciutat: atletisme, jocs
de pilota, jocs tradicionals, etc. “Aconduïm la competitivitat natural del nen i de la nena, de manera que aprengui a
guanyar i a perdre, a respectar les normes del joc i de l'esportivitat.”

Piscina: Can Dragó
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Activitats
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Grups d’infants
Els infants del campus queden dividits en 4 grups:
Mitjans: nascuts els anys 2011/2010/2009
Grans: nascuts els anys 2008/2007/2006
Cada grup està format per 10 infants (1 monitor/a responsable)

En les sortides esportives van acompanyats del coordinador del campus
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Horaris
L’horari del Campus és de 9

a 13.30h de dilluns a divendres. Hi ha la possibilitat d’allargar fins les

16.30h (dinar i tarda).

dimecres ens trobarem a plaça Joanic per sortir d’excursió i la recollida es
farà a les 16.30h.
Els

De 9 a 9.30h es duran a terme activitats d’

escalfament. Al finalitzar, farem activitats

estiraments.

d’

El servei de menjador és opcional i és de dilluns a divendres, excepte dimecres.

El dimecres tothom ha de portar el dinar de casa seva.
De 8 a 9h del matí hi ha un servei d’acollida.
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Què cal portar al dia a dia ?
•

L’entrada serà pel carrer Alzina, que ens porta directament a la pista de bàsquet, punt de trobada.

•

Tots els dies s’ha de portar esmorzar, ja que els infants tenen la seva estona a mig matí.

•

Si algun dia s’ha de portar quelcom diferent us ho farem saber amb antelació en una circular
informativa.

•

La sortida serà pel carrer Alzina, per la porta de sortida del Gimnàs (és una mica més amunt per on
heu entrat al matí)

•

Els dies de piscina han de portar banyador,

xancletes i tovallola. També crema solar i una

gorra (recomanable sempre a les sortides).
•

En totes les sortides, els infants porten una identificació amb els telèfons de contacte en el cas que
sorgeixi qualsevol incidència.

•

Cal dur una cantimplora per beure aigua. A l’entitat hi ha fonts per omplir-la.

Campus d’estiu 2021

Campus d’estiu 2021
Menjador
El dinar anirà a càrrec de El Far del Nord, el bar dels Lluïsos. Tindrem cuina pròpia! Menjar de
proximitat, cuinat al dia i casolà.
Els infants que es queden a dinar al casal han de portar un tovalló.
Es serveix en plats individuals i les gerres d’aigua servides per monitors/es
No es poden compartir estris (coberts, cantimplores, etc.)
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Equip humà
Director: David Montfort
Titulat com a director de lleure i antic monitor i responsable de l’esplai GMM.
Coordinador esportiu: Ricard Jose
Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i dirigent de la secció de Bàsquet.
Monitors/es:
Titulats com a dirigents d’activitats esportives i en lleure educatiu.
Pertanyen a seccions de l’entitat.
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Inscripcions
Les inscripcions es fan a través de la web: www.lluisosdegracia.cat

Cal omplir el formulari i enviar-ho.
El pagament es fa per Internet.
Cal enviar la documentació necessària (fitxa d’inscripció i còpia targeta sanitària) a campus@lluisosdegracia.cat
En els casos d’al·lèrgies / intoleràncies alimentàries cal enviar el certificat mèdic oficial, amb indicació clara
de l’al·lèrgia/intolerància i la pauta alimentària a seguir.
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Precs i preguntes
Per qualsevol dubte us podeu adreçar:
Telèfon: 932183372
campus@lluisosdegracia.cat

Moltes gràcies per la vostra assistència!!!

