CAMPUS D’ESTIU CEIP RAFAL NOU 2022
Benvolgudes famílies,
Volem donar-vos la benvinguda a l’escola d'estiu del CEIP RAFAL NOU 2022. És un campus d’estiu
destinat a infants de 3 a 12 anys amb el fil conductor “La Coeducació”. Realitzant activitats de gran
diversitat, adaptades a les edats del participants: activitats lúdiques, activitats esportives, jocs d’aigua,
tallers de creativitat i manualitats, danses i cançons, ioga i moltes coses més!
A continuació, vos recordem una sèrie de pautes per ajudar-vos a millorar el dia a dia del campus
d'estiu:
Temporalització, horaris i serveis
•

L’escola d’estiu començarà el dia 1 de juliol i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2022.

•

JUNY: NO ES REALITZARÀ PER FALTA DE PARTICIPANTS.

•

HORARIS: Matinera de 7:30 a 09:00h – Activitats de 9:00 a 14:00h - Menjador de 14:00 a
16:00h (càtering o carmanyola) – Ludoteca 16:00h a 17:00h.

A tenir en compte:
-

Els serveis addicionals necessiten un mínim de participants.

-

Per quedar fins les 16.00h s’ha de quedar a menjador (càtering o carmanyola).

-

Es pot anul·lar el càtering el mateix dia abans de les 9.30h, en cas contrari, no es podrà procedir
a l’anul·lació perquè ja està comptabilitzat.

-

És obligatori respectar els horaris d’entrades i sortides de l’escola d’estiu per part dels/les
participants i famílies.

-

En cas de necessitar un servei addicional de manera excepcional s’ha d’avisar amb un dia
d’antelació.

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

Matinet (7.30h a 8.45h). L’entrada per a tots el grups, infantil i primària, es realitzarà per la
porta vermella (entrada principal del centre).

•

•

Activitats (9.00h a 14.00h). L’entrada serà a les 09.00h i la sortida de 13.50h a 14.00h.
-

Petits: entrada per la BARRERA vermella del C/Selva.

-

Mitjans i grans: entrada per la PORTA vermella del C/Selva.

Menjador (14.00h a 16.00h). La sortida per a tots el grups es realitzarà per la porta vermella
del C/Selva (entrada principal).

•

Ludoteca (de 16.00h a 17.00h). La sortida per a tots el grups es realitzarà per la porta vermella
del C/Selva (entrada principal).

A tenir en compte:
-

Preguem màxima puntualitat.

-

Les famílies no podran accedir al centre en cap moment, els/les monitors/es i la directora de
l’escola d’estiu estarà disponible a la porta del centre.
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-

Els/les participants sempre estaran amb el/la seu/seva monitor/a i grup, esperant a la resta de
companys/es.

-

És necessari respectar els horaris d’entrada i sortida per controlar l’accés al centre.

-

Només podran recollir als/les participants aquelles persones que estiguin autoritzades, en cas
contrario, no podran recollir al participant.

Directora i equip de monitors/es
L’escola d’estiu estarà dirigida i gestionada per una directora de temps lliure, n’Aina. S’encarregarà de
la correcta organització, funcionament i gestió de l’escola d’estiu i estarà a la disposició de les famílies
dels/les participants per resoldre qualsevol incidència o qüestió 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/les participants: directora de color rosa i
monitors/es de color groc.
Formació dels grups
El primer dia, a l’entrada del centre, tindreu cartells informatius amb el nom dels/les participants i sabreu
a que grup pertanyen. Els grups es divideixen per edats per tal de adaptar les activitats a les necessitats
i capacitats dels/les participants.
Mesures relatives al COVID-19
L’escola d’estiu comença sense cap restricció relacionada amb la COVID19. En cas d’haver qualsevol
canvi en la normativa en vigor, DicDrac s’adaptarà a totes les mesures establertes.
Assegurança
Tots el participants estan coberts per una assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
Quines activitats realitzarem?
•

Aquest estiu el fil conductor és “La Coeducació”, que comprèn temàtiques quinzenals que es
desenvoluparan al llarg de tot l’estiu.
DISTRIBUCIÓ TEMÀTICAS PER SETMANES
1 al 15 de juliol > TOTS I TOTES SOM IGUALS
18 al 29 de juliol > ELS ESPORTS COEDUCATIUS
1 al 12 d’agost > ELS CONTES NO SEXISTES
15 al 26 d’agost > M’AGRADA COM SOC
29 d’agost al 9 de setembre > PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

•

Oferim una escola d’estiu amb activitats molt diverses, adaptades a les edats, grups i als
interessos de tots els/les participants.

•

Realitzarem gran varietat d'activitats: racons (infantil), esports, tallers de ball, conta-contes,
manualitats, ioga, psicomotricitat, jocs populars, esports alternatius, jocs cooperatius, taller de
teatre, activitats temàtiques, jocs d’aigua i molt més!

•

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

•

En cas de realitzar qualque excursió, us informarem amb temps i amb prèvia autorització.
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•

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

•

Els quadrant de les activitats quinzenals estaran disponibles a la nostra web
(www.dicdrac.net), amb les activitats específiques que es realitzaran cada setmana i a les
portes d’entrada de l’escola d’estiu.

•

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

•

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

HORARI

09.00–10.00

DILLUNS

Jocs esportius

DIMARTS

Racons

DIMECRES

Iniciació a
l’esport

DIJOUS

10.00–11.00
Taller de danses
i cançons

11.00–11.30

11.30-12.30

Pati i berenar

Jocs d’aigua

Activitat
temàtica

Pati i berenar (dia
de la fruita)

Ioga

Taller de manualitats

DIVENDRES

Jocs
cooperatius

12.30-13.30
Contacontes
(grups infantil)

13.30-14.00

Jocs d’aigua

Racó

Recollida

Pati i berenar

Jocs d’aigua

Activitat
temàtica

Recollida

Pati i berenar (dia
de la fruita)

Jocs d’aigua

Racó

Recollida

Pati i berenar

Jocs d’aigua

Taller creatiiu

Recollida

Ritme i
moviment

Recollida

Què hem de portar cada dia a l’escola d’estiu?
•

Cada dia: berenar, aigua, crema solar, capell, tovallola, banyador, roba còmoda i sabates
d’aigua.

•

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

•

Activitats esportives: roba còmoda i, 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 tancades, gorra i crema solar.

A tenir en compte:
•

Es recomanable que els efectes personals de cada participant estiguin etiquetats o marcats
amb el nom del/la infant.

•

No està permès portar joguines de casa per les activitats. Si algun/a participant vol portar
alguna cosa haurà, d’estar dins la motxilla el temps que duren les activitats de l’escola d’estiu.

•

Per altra banda, també aconsellem als/les participants d’infantil donar a la seva monitora una
muda de recanvi per tenir-la durant l’escola d’estiu.

Preus i horaris
JUNY I SETEMBRE
JUNY – SEPT.

SOCI/A

NO SOCI/A

07.30h a 09.00h

Gratuït

2,50€/dia

09.00h a 14.00h

12€/dia

14€/dia

16.00h a 17.00h

2€/dia

2,50€/dia

Menjador (Càtering) 14.00h a 16.00h

6,50€/dia

Menjador (Carmanyola) 14.00h a 16.00h

1,50€/dia

En cas de no venir tots els dies de juny o setembre, els preus seran els marcats per activitats per un dia
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JULIOL I AGOST
SOCI/A GERMÀ/NA
ACTIVITATS PER UN MES

SOCI/A

NO SOCI/A

(-15% a partir del

segon/na germà/na)

segon/na germà/na)

07.30h a 09.00h

Gratuït

28€

-

-

09.00h a 14.00h

200€

205€

170€

174,25€

Menjador (Càtering) 14.00h a 16.00h

6,50€/dia

Menjador (Carmanyola) 14.00h a 16.00h

1,50€/dia

16.00h a 17.00h

20€

23€

-

-

SOCI/A GERMÀ/NA
ACTIVITATS PER UNA QUINZENA

SOCI/A

NO SOCI/A

(-15% a partir del
segon/na germà/na)

NO SOCI/A
GERMÀ/NA
(-15% a partir del
segon/na germà/na)

07.30h a 09.00h

Gratuït

16€

-

-

09.00h a 14.00h

105€

107,50€

89,25€

9,40€

Menjador (Càtering) 14.00h a 16.00h

6,50€/dia

Menjador (Carmanyola) 14.00h a 16.00h

1,50€/dia

16.00h a 17.00h

12€

15€

-

-

ACTIVITATS PER UN DIA

SOCI/A

NO SOCI/A

07.30h a 09.00h

Gratuït

2,50€/dia

09.00h a 14.00h

13€/dia

Menjador (Càtering) 14.00h a 16.00h

16.00h a 17.00h

16€/dia
6,50€/dia

Menjador (Carmanyola) 14.00h a 16.00h

•

NO SOCI/A GERMÀ/NA

(-15% a partir del

1,50€/dia
2€/dia

2,50€/dia

Realitzem un 15% de descompte a partir del segon germà i en l’horari de 9.00h a14.00h
(mensuals i quinzenals).

Com i quan es realitzaran els pagaments?
•

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

•

Els pagaments es realitzaran en efectiu a la directora del campus de la següent manera:
o

Juny à dia 28 i 29 de juny tots/es els/es participants (de 8.30h a 09.30h o de 13.00h a
14.00h).

o

Juliol à dia 4 de juliol grup d’infantil, dia 5 de juliol grup de mitjans i dia 6 de juliol grup de
grans (de 8.30h a 09.30h o de 13.00h a 14.00h).

o

Agost à dia 2 d’agost el grup d’infantil i dia 3 d’agost grup de mitjans i grans (de 8.30h a
09.30h o de 13.00h a 14.00h).

o

Setembre à dia 2 i 5 de setembre tots/es els/les participants (de 8.30h a 09.30h o de
13.00h a 14.00h).

En cas d’incompatibilitat amb el horaris per realitzar els pagament, es prega contactar amb la
directora per ajustar una cita.
I si encara ens queda qualque dubte...
•

El telèfon de la directora estarà disponible a partir del primer dia de campus de 7.30 a 17.00h,
de dilluns a divendres. Disposareu del número de telèfon a la porta del campus i a la web.

•

Per poder reunir-se amb la directora és necessari demanar cita prèvia.
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•

Tota la informació relativa a l’escola d’estiu: horaris, quadrants, entrades i sortides, dies de
pagament, etc es trobarà a la pàgina de DicDrac 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. Per altra
banda, el telèfon de contacte de les oficines de DicDrac està als tríptics i web.
Gràcies per la seva atenció!

