CAMPUS D’ESTIU CEIP GALATZÓ 2020
Benvolgudes famílies,
Volem donar-vos la benvinguda al campus d'estiu del CEIP GALATZÓ 2021. Es tracta d’un
campus destinat a infants de 3 a 12 anys amb el fil conductor “Viatjant amb en Dic”. Realitzant
activitats de gran diversitat adaptades a les edats del participants: activitats lúdiques, activitats
esportives, jocs d’aigua, reforç escolar, taller de creativitat...entre moltes altres!
A continuació, els recordem una sèrie de pautes per ajudar-vos a millorar el dia a dia de l'escola
d'estiu:
Temporalització, horaris i serveis
El campus començarà el dia 23 de juny i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2021 (dia 24 de
juny és festiu). L´horari del campus:
•

Matinera: de 7:30 a 09:00h.

•

Activitats: de 9:00 a 14:00h.

•

Menjador: de 14:00 a 16:00h.

A tenir en compte:
•

És obligatori respectar els horaris d’entrades i sortides del campus per part dels participants
i famílies.

Per on entrem i sortim?
Les entrades i sortides de cada grup es realitzaran en el següents espais i horaris:
•

Matinet: l’entrada per a tots el grups es realitzaran per la porta principal fins les 8.45h.

•

Activitats: l’entrada serà 09.00h a 09.10h i sortida de 13.50h a 14.00h, per a tots el grups
es realitzarà per la porta principal.

•

És obligatori arribar al campus a l’hora indiciada, en el cas de no venir a l’hora correcta
qualque dia puntual, es tindran que dirigir a la porta principal del centre.

•

Menjador: la sortida es realitzarà per l’entrada principal de les 15.45h a les 16:00h. El
menjador serà de 14:00h a 16:00h, no obstant, els participants poden quedar-se a ludoteca
fins les 17:00h.

•

Ludoteca: La sortida es realitzarà per l’entrada principal.

Sempre estirà el monitor del grup esperant amb els participants en cada porta.
Les famílies no podran accedir al centre en cap moment, únicament amb la direcció del campus
i amb cita prèvia.
És obligatori respectar els horaris d’entrada i sortida per controlar l’accés al centre.
Important! Només podran venir a cercar als participants aquelles persones que estiguin
autoritzades per escrit, en cas contrario, no podran recollir al participant.
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Director i equip de monitors
El campus estarà dirigit i gestionada per un director de temps lliure, Aina. S’encarregaran de la
correcta organització, funcionament i gestió del campus i a la disposició de les famílies dels
participants per resoldre qualsevol incidència que es pugui donar així com informar de tot allò
que sigui necessari.
Tot el personal estarà uniformat per facilitar a les famílies i als participants: direcció en color rosa
i monitors color groc.
Formació dels grups
El primer dia, a l’entrada del centre, tindreu cartells informatius amb el nom dels participants i
sabreu a que grup pertanyen. Sempre estaran amb el mateix grup des de la seva entrada a la
seva sortida.
Mesures relatives al COVID-19
Totes les famílies dels participants heu rebut un document especificant la normativa i que heu
signat durant la inscripció la formalització de la inscripció, però destacarem una sèrie de punts
importants:
•

Els participants han de trobar-se bé de salut cada dia per assistir al campus.

•

Les famílies es comprometen a prendre diàriament la temperatura dels participants a casa.

•

En cas de presentar qualque mena de simptomatologia relativa al COVID-19 per part del
participants a casa es prega que avisin al director de l’escola d’estiu amb la major brevetat
possible.

•

Es obligatori l’ús de mascareta per als participants de 6 anys o més anys i recomanable pel
més petits, quan no es realitzin activitats esportives o no es pugui garantir la distància de
seguretat. La mascareta ha de dur el nom escrit per poder identificar-la.

•

Als serveis addicionals, matinet i ludoteca, tots els participants han de portar mascareta,
independentment de l’edat.

•

Tots el participants de 6 anys o més anys o que participin als serveis addicionals han
de dur un recipient aïllat (tupper) amb el seu nom i escrit per poder guardar la
mascareta durant les activitats esportives. El recipient ha de ser higienitzat a casa
cada dia per les famílies.

Assegurança

Tots el participants i personal estan coberts per una assegurança que en cas d’accident
durant les activitats dutes a terme a l’escola d’estiu el garanteix l’atenció mèdica
adequada per part del centres hospitalaris associats a la nostra assegurança. Per altra
banda, també disposem d’assegurança de responsabilitat civil.
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Quines activitats farem?
•

Aquest estiu el fil conductor és “Viatjant amb en Dic”, que comprèn temàtiques setmanals.

•

Oferim un campus amb activitats molt diverses, adaptades a les edats i als interessos dels
participants, amb gran varietat d'activitats: esports, tallers de ball, conta-contes,
manualitats, ioga, psicomotricitat, jocs populars, esports alternatius, jocs cooperatius, taller
de teatre, activitats temàtiques, piscina , jocs d’aigua... i molt més!

•

El primer dia de campus no es realitzaran jocs d’aigua per gestió i funcionament del primer
dia.

•

Les activitats es realitzaran per grups d’edats.

•

Els quadrant de les activitats quinzenals estaran disponibles a la nostra pàgina web amb
les activitats específiques que es realitzaran cada setmana www.dicdrac.net i a les portes
d’entrada del campus. Totes les activitats estaran adaptades al grups d’edats corresponents.

•

El menú mensual del càtering es trobarà també a la nostra pàgina web.

•

En cas de no poder-se realitzar qualque activitat sempre s’informarà.

•

Aquest any farem tres sortides setmanals, els dilluns, dimecres i divendres, a la piscina de
Sa Vinya.

•

A continuació, us mostrem un exemple del quadrant d’activitats que tindreu adaptats als
grups, espais i participants:

HORARI
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

09.00–10.00

10.00–11.00

11.00–11.30

11.30-12.30

12.30-13.45

13.45-14.00

Prevenció i
riscos COVID19

Piscina

Pati i berenar

Iniciació a
l’esport

Contacontes

Recollida

Jocs
cooperatius

Taller de
danses i
cançons

Pati i berenar
(dia de la
fruita)

Jocs d’aigua

Racó

Recollida

Iniciació a
l’esport

Piscina

Pati i berenar

Ioga

Activitat
temàtica

Recollida

Jocs motrius

Jocs d’aigua

Pati i berenar
(dia de la
fruita)

Jocs
cooperatius

Ritme i
moviment

Pati i berenar

DIJOUS

DIVENDRES

Taller de manualitat

Piscina

Taller creatiu

Recollida

Recollida

Què hem de portar cada dia?
•

Cada dia: berenar, aigua, crema solar, capell, tovallola, banyador, roba còmoda, sabates
d’aigua, mascareta senyalitzada amb el nom a partir dels 6 anys. Per favor, és obligatori que
duguin una carmanyola per dipositar la mascareta, ÉS IMPORTANT QUE AQUEST
TUPPER S’HIGENITITZI A DIARI.
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•

Dia de la fruita: els dies de la fruita ens agradaria que, en la mesura de lo possible, tots
participessin duent una peça de fruita.

•

Activitats esportives: per a la realització d’aquestes activitats és recomanable l’ús de
sabates esportives i, sobretot, gorra obligatòria per protegir-nos del sol.

•

Jocs d’aigua: banyador, tovallola i sabates d’aigua, gorra i crema solar.

•

Piscina: banyador, crema solar, aigua, tovallola, sabates d’aigua, mascareta i carmanyola
per ficar-la dins.

•

Serveis addicionals (matinet i ludoteca). Tots els participants han de portar mascareta,
independentment de l’edat.

Es recomanable que els efectes personals de cada participant estiguin etiquetats o marcats amb
el nom del infant. Per altra banda, també aconsellem als participants d’infantil donar a la seva
monitora una muda de recanvi per tenir-la durant el campus.
Preus i horaris
•

El primer dia de mes i quinzena NO es realitzaran pagaments per facilitar el bon
funcionament i organització de l’escola d’estiu.

•

Realitzem un 15% de descompte a partir del segon germà als serveis de 9:00h a 14:00h
mensual i quinzenal del mes de juliol i agost

•

L’Ajuntament subvenciona a al residents: juliol i agosto 50€ al mes i 25€ la quinzena,
setembre 16€. AQUETS DESCOMPTES JA ESTAN APLICATS AL PREU DE DICDRAC.

•

L’Ajuntament subvenciona a les famílies nombroses residents amb un descompte
addicional: juliol i agosto 10€ mensuals i 5€ quinzenals, setembre 2€.

•

Els diners s’han d’entregar al director en efectiu i just.

•

La persona que ve a pagar es OBLIGATORI que dugui mascareta.

•

Heu de respectar la distància de seguretat entre diferents usuaris.

•

Els pagaments es realitzaran amb la directora del centre de la següent manera: per grups.
En cas d’incompatibilitat amb el horaris per realitzar els pagament es prega contactar amb
la directora.
o

Juny à dia 25 de juny tots els participants.

o

Juliol à de 8.30h a 09.30h, dia 2 de juliol grup d’infantil, dia 6 de juliol grup de mitjans
i dia 7 de juliol grup de grans.

o

Agost à de 8.30h a 09.30h, dia 2 d’agost grup d’infantil, dia 3 d’agost grup de mitjans
i dia 4 d’agost grup de grans.

o

Setembre à de 8.30h a 09.30h dia 2 setembre grup d’infantil, dia 3 de setembre grup
de mitjans i dia 3 de setembre grup de grans.
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I si encara ens queda qualque dubte...
El telèfon de la directora estarà disponible a partir del primer dia de campus de 7:30h a 17:00h
de dilluns a divendres.
Disposareu del telèfon de contacte a la nostra pàgina web que estarà actiu a partir del primer dia
de campus. Per poder reunir-se amb la directora és necessari demanar cita prèvia.
Tota la informació relativa al campus: horaris, quadrants, entrades i sortides, dies de pagament,
etc. Es trobarà a la pàgina de Dic Drac www.dicdrac.net i a les portes de l’escola. Per seguretat
cap informació serà entregada en paper.
En cas de voler contactar amb l’empresa directament ho podeu fer a través del correu electrònic:
información@dicdrac.net el personal respondrà amb la major prestesa.

Gràcies per la seva atenció!

