Benvolgudes famílies,
Vos donam la benvinguda al campus d’estiu VIU L’ESTIU 2022. Aquest centre de vacances està
destinat a infants d’entre 4 i 15 anys, on crearem un espai de diversió i aprenentatge a on podran
gaudir de tots tipus d’activitats dintre d’un ambient basant en el respecte i la confiança.
A continuació vos presentem els punts mes rellevants a tenir en conte per les famílies:
Equip de treball:
Aquest any el director de l’escola d’estiu serà en JOAN JAUME. El podreu trobar tots els dies a
l’escola d’estiu i també el podreu localitzar telefònicament de dilluns a divendres, de 7.30h a 16.00h
a partir del 24 de juny – 621074743
En cas de necessitar parlar amb ell de manera presencial amb el director o amb algun membre de
l’equip preguem demaneu cita prèvia mitjançant el telèfon disponible.

Temporalització:
El campus d’estiu es dura a terme durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre
•
•
•
•

Juny: del 24 al 20 de juny
Juliol: de l’1 al 31 de juliol
Agost: de l’1 al 30 d’agost
Setembre: de l’1 al 9 de setembre

-

Les activitats es desenvoluparan de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h
Festius 2022: dies 25 i 26 de juliol i el 15 d’agost.

Com ens organitzarem?
Les activitats de l’escola d’estiu es faran per grups d’edat, per tal de garantir que les activitats són
les mes adequades per tots els/les participants. D’aquesta manera es poden adaptar totes les
activitats i continguts a les necessitats, interessos i capacitats de tots i totes!
Els grups es dividiran de la següent manera:
✓
✓
✓
✓

Grup 1: participants nascuts al 2018, 2017 i 2016
Grup 2: participants nascuts al 2015, 2014 i 2013
Grup 3: participants nascuts al 2012, 2011 i 2010
Grup 4 – Grup d’aventura: participants nascuts al 2099, 2088 i 2007.

* El grup 4 a d’anar sempre amb bicicleta de muntanya i casc de seguretat.

Horaris i serveis mesos JUNY i SETEMBRE:
Matinet: de 7.30h a 9.00h: Aquest servei es desenvoluparà al Pavelló (Poliesportiu Municipal) a
partir del primer dia de campus
Activitats dirigides: de 9.00h a 14.00h
-

Arribada: aquestes activitats s’iniciaran sempre al Pavelló (Poliesportiu Municipal) a les
9.00h
Recollida: aquestes activitats finalitzaran sempre al Pavelló (Poliesportiu Municipal) a les
14.00h

Servei de menjador: de 14.00h a 16.00h: el menjador es durà a terme al CEIP S’ALBUFERA, a
partir del primer dia de campus, i es a on les famílies han de recollir als participants a les 16.00h (o
abans).

Els mesos de juny i setembre NO HI HAURÀ SERVEI D’AUTOCAR

Horaris i serveis mesos JULIOL i AGOST:
Matinet: de 7.30h a 9.00h: Aquest servei es desenvoluparà al Pavelló (Poliesportiu Municipal) a
partir del primer dia de campus
Activitats dirigides: de 9.00h a 14.00h
-

Aquestes activitats s’iniciaran sempre al espai de referencia de cada grup a les 9.00h
• Punt de trobada Grup 1: CEIP S’Albufera
• 2016: CEIP S’Albufera (entrada per el carrer de la Guàrdia Civil).
• 2015: IES Alcúdia (entrada per el carrer de la Guàrdia Civil).
• 2014: CEIP S’Albufera (entrada principal, per el carrer de la benzinera).
• Punt de trobada Grup 2: Pavelló (Poliesportiu Municipal)
• Punt de trobada Grup 3: Pavelló (Poliesportiu Municipal)
• Punt de trobada Grup 4: Pavelló (Poliesportiu Municipal)

-

Aquestes activitats finalitzaran sempre al Pavelló (Poliesportiu Municipal) a les 14.00h

Servei de menjador: de 14.00h a 16.00h: el menjador es durà a terme al CEIP S’ALBUFERA, a
partir del primer dia de campus, i es a on les famílies han de recollir als participants a les 16.00h (o
abans).

Els mesos de juliol i agost QUEDA PENDENT DE CONFIRMAR EL SERVEI D’AUTOCAR
Malauradament no tenim confirmat si es podrà dur a terme el servei d’autocar, les famílies que
estiguin interessades en aquest servei rebran la confirmació via telefònica el més aviat possible

Com entrem i sortim?
•

•

•
•
•

La entrada al campus d’estiu es farà al espai assignat per cada grup, exceptuant aquells/es
participants que facin servir el servei de matinera que entraran tots pel Pavelló (Poliesportiu
Municipal).
Al inici del campus d’estiu trobareu un llistat dels participants, juntament amb la fotografia del
monitor/a responsable del grup, per poder saber el seu subgrup (per exemple, grup 1 petits
A, grup 1 petits B, grup 2 mitjans 1, etc.)
Tots els /les participants sempre estaran amb el mateix subgrup, des de l’inici del campus
d’estiu fins acabar.
La sortida es farà sempre al Pavelló (Poliesportiu Municipal) a les 14.00h
Aquells/es participants que facin us del servei de menjador els podreu recollir al CEIP
S’Albufera.

Atenció: només podran recollir els/les participants aquelles persones que estiguin autoritzades
prèviament i per escrit al director del campus d’estiu.

Quines activitats farem?
El campus d’estiu s’organitzarà per grups i per activitats, garantint així que tots els grups tenen l’espai
més adequat per cada activitat.
A continuació presentem un exemple de quadrant setmanal que totes les famílies tindran disponibles
de manera quinzenal a la nostra pàgina web www.dicdrac.net

* Per motius de gestió i funcionament, el primer dia de juny, juliol, agost i setembre, no es realitzaran
jocs d’aigua.

Tots els grups gaudiran d’activitats com:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Activitats i jocs esportius
Iniciació als esports
Jocs d’aigua
Esports individuals i d’equip
Tallers d’expressió corporal
Tallers
d’expressió
artística
manualitats
✓ Psicomotricitat per el grup de petits
✓ Jocs populars i cooperatius

i

✓ Dinàmiques de grup per els grups de
mitjans i grans
✓ Esports alternatius
✓ Tallers de ioga i música
✓ Tallers de ioga i música
✓ Conta contes i contes motrius per el
grup de petits
✓ Sortides a la platja (dues setmanals)
✓ I molt més!

Les activitats d’aventura i sortides o excursions estan pendents de confirmar, de seguida que
tinguem la informació vos la farem arribar a través de la nostra pàgina web www.dicdrac.net

Per altra banda, els grups 3 i 4, podran gaudir d’una acampada al Campament de la Victoria –
Les dades d’aquesta acampada estan pendents de confirmar, de seguida que tinguem més
informació vos la farem arribar.

Que hem de dur cada dia a l’escola d’estiu?
✓
✓
✓
✓

Roba còmoda i sabates tancades per les activitats esportives.
Berenar i una bona botella d’aigua.
Crema solar i gorra per protegir-nos del sol.
Banyador, tovallola i sabates d’aigua

* Els dies que hàgiu sortida a la platja, els/les participants que no sàpiguen nadar han de portar
els maniguets.
Totes les coses que els/les participants portin al campus d’estiu han d’anar correctament
identificades amb el NOM i COGNOM per evitar pèrdues o confusió amb les coses dels altres
participants.

I si encara tenim més dubtes?
•
•
•

El telèfon del director de l’escola d’estiu estarà disponible des de el dia 27 de juny, de dilluns
a divendres, de 7.00h a 16.00h.
Tota la informació referent a l’escola d’estiu estarà penjada a la nostra pàgina web
www.dicdrac.net
En cas de tenir qualsevol qüestió que necessiti ser resolta abans de dia 27 de juny de juliol
podeu posar-vos en contacte amb DicDrac al correu electrònic infrmacion@dicdrac.net

