Benvolgudes famílies,
Volem donar-vos la benvinguda a VIU L’ESTIU 2021. El campus es durà a terme durant els
mesos de JULIOL I AGOST. Està destinat a infants de 4 a 15 anys. Es realitzaran activitats
adaptades a

totes les edats dels participants i seran de gran diversitat: esportives,

aquàtiques, jocs populars, tallers de diferents tipus...entre moltes altres.

Dates
Juliol: del 1 al 31 de juliol. Excepte cap de setmanes i festius.
Agost: del 1 al 31 d’agost. Excepte cap de setmanes i festius.

Dies i horaris de l’activitat
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Destinataris
Grup 1: nascuts 2017, 2016, 2015
Grup 2: nascuts 2014, 2013, 2012
Grup 3: nascuts 2011, 2010, 2009
Grup 4: nascuts 2008, 2007, 2006. Aquest grup ha de dur bicicleta de muntanya i casc de
seguretat.

Lloc i horaris
Punt de trobada Grup 1: CEIP S’ALBUFERA
Punt de trobada Grup 2: IES PORT D’ALCÚDIA
Punt de trobada Grup 3: IES PORT D’ALCÚDIA
Punt de trobada Grup 4: CEIP NORAI
Horari i lloc d’acollida matí: De 7:30h a 9:00h. Al mateix lloc del punt de trobada de cada
grup. Horari d’activitat: De 9:00h a 14:00h. Al mateix lloc del punt de trobada de cada grup.
Horari i lloc d’acollida migdia: De 14:00h a 15:00h. Al mateix lloc del punt de trobada de
cada grup.

Avís important: Degut a la situació produïda pel COVID-19 no es realitzarà el servei de
bus ni el servei de menjador.

Dies festius: 2 de juliol

Dimecres 30 de juny penjarem a la plana web: www.dicdrac.net per on ha de fer
l’entrada i la sortida cada grup. També ho trobareu a uns cartells informatius a les
entrades de cada centre.

Com entrem i sortim?
L’entrada es farà de 9:00h a 9:15h i la sortida de 13:30h a 14:00h de manera escalonada.
Sempre estaran amb el mateix grup des de la seva entrada a la seva sortida. És obligatori
respectar els horaris d’entrada i sortida per a controlar l’accés al centre.

Només podran recollir els participants aquelles persones que estiguin autoritzades, i en cas
de voler parlar al centre amb algun membre de la direcció, s’ha de demanar cita prèvia.

Director i equip de monitors
El campus estarà dirigit i gestionat per dos directors de temps lliure. Un director el trobareu
al CEIP S’ ALBUFERA i l’altre es trobarà al IES PORT D’ALCÚDIA. Els dos estaran a la
disposició de les famílies dels participants per respondre a qualsevol incidència que es
pugui donar així com informar de tot el que sigui necessari.
.

Formació dels grups

Dins cada grup es formaràn subgrups d’un màxim de 20 participants. Tal i com especifica la
normativa vigent, hi haurà un monitor per cada 10 infants amb un màxim de 2 monitors a
cada grup de 20.

Mesures COVID-19
- Els participants han de trobar-se bé de salut cada dia abans d’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 participant a casa, es prega que s’avisi al director amb la major brevetat possible.

- És obligatori l’ús de mascareta per part dels participants a partir de 6 anys (6 anys
inclosos). També és recomanable pels més petits quan no es realitzin activitats
esportives o no es pugui garantir la distància de seguretat. Les mascaretes han de dur
el nom escrit per poder identificar-les.

- Tots els participants han de dur un recipient aïllat o tupper marcat amb el nom per
poder guardar la mascareta durant les activitats esportives i aquàtiques. Aquests
recipients han de ser desinfectats a casa cada dia.

Assegurances
Tots els participants estan coberts per una assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

Activitats
- Activitats molts diverses adaptades a les edats i necessitats dels participants: esport,
esport alternatiu, jocs populars, tallers de manualitats, tallers d’expressió emocional,
jocs d’aigua, jocs cooperatius, activitats a la platja...i molt més!
- Les activitats d’aventura i sortides amb autocar queden per confirmar.
- Per motius de gestió i funcionament, el primer dia, no es realitzaran jocs
d’aigua.
- Les activitats es realitzaran per grups d’edats de màxim 20 participants.
- El quadrant d’activitats de cada setmana estarà visible a les portes d’entrada i sortida.
A més, les trobareu disponibles a www.dicdrac.net
A continuació us mostrem un exemple de quadrant d’activitats:

Què hem de dur?
Cada dia: berenar, aigua fresca, crema solar, capell, tovallola, roba de bany, roba
còmoda, sabates esportives, sabates d’aigua, mascareta senyalitzada amb el nom. Han
de dur un tupper per dipositar la mascareta.

Recomanam: Marcar amb el nom els efectes personals dels participants.
Per a més informació…
Els telèfons dels directors estaran disponibles a partir de dia 1 de juliol de 7:30 a 15:00
de dilluns a divendres. Per reunir-vos amb els directors s’ha de demanar cita prèvia.
Telèfons de contacte:

JOAN JAUME ROSA : 644328891. Al IES PORT D’ALCÚDIA.
NATALY YAEL DÁVALOS : 644508580 CEIP S’ALBUFERA

En cas de voler contactar amb l’empresa directament ho podeu fer a través
del correu electrònic: información@dicdrac.net

Gràcies per la seva atenció!

