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ESTRUCTURA 

MODALITAT PRECAMPUS POLIESPORTIU 

EDATS 3 a 6 anys 
(P3-P4-P5) 

6 a 16 anys 
(de 1er de primària a 4rt ESO) 

ACTIVITAT Iniciació a diferents esports sense 
cap especialització. 

Combinació de diferents esports. 

EQUIPAMENT Instal·lacions Esportives 

 
EQUIP 

Ratio mínima d’un monitor per cada 15 participants en activitats a 
realitzar dins d’instal·lacions i d’un monitor per cada 10 participants en 

sortides o activitats exteriors. 

SERVEIS Acollida i Menjador 



OBJECTIUS  

• Afavorir la realització d’activitats educatives de lleure durant els períodes d’estiu. 

• Facilitar la conciliació entre els horaris laborals i escolars. 

• Potenciar i gaudir de la pràctica esportiva. 

• Potenciar les relacions socials entre tots els nens i nenes. 

 



TORNS I PREUS 
TORNS DATES HORARIS PREUS ACOLLIDA SORTIDES 

1 del 22 al 23 de juny 
9:00 a 14:00 hores 30 € 

3 € dia puntual 
4 € setmana 

NO 
9:00 a 17:00 hores 44 € 

2 del 27 al 1 de juliol 
9:00 a 14:00 hores 75 € 

3 € dia puntual 
10 € setmana 

NO 
9:00 a 17:00 hores 110 € 

3 del 4 al 8 de juliol 

9:00 a 14:00 hores 85 € 3 € dia puntual 
10 € setmana 

 

Precampus: Parc Francesc 
Macià Blanes 

9:00 a 17:00 hores 120 € Poliesportiu: Climbat Badalona 

4 del 11 al 15 de juliol 

9:00 a 14:00 hores 85 € 3 € dia puntual 
10 € setmana 

 
Green Indoor Park 

9:00 a 17:00 hores 120 € 

5 del 18 al 22 de juliol 

9:00 a 14:00 hores 85 € 
3 € dia puntual 
10 € setmana 

 

Precampus: Camina Descalç 
Arbúcies 

9:00 a 17:00 hores 120 € Poliesportiu: Canal Olímpic 
Castelldefels 

6 del 25 al 29 de juliol 
9:00 a 14:00 hores 85 € 3 € dia puntual 

10 € setmana 
 

Bosc Vertical Mataró 
9:00 a 17:00 hores 120 € 

* Les sortides previstes poden patir alguna modificació segons la disponibilitat dels llocs i empreses concertades.    



TORNS I PREUS 
TORNS DATES HORARIS PREUS ACOLLIDA SORTIDES 

7 del 1 al 5 d’agost 
9:00 a 14:00 hores 75 € 

3 € dia puntual 
10 € setmana 

NO 
9:00 a 17:00 hores 110 € 

8 del 8 al 12 d’agost 
9:00 a 14:00 hores 75 € 

3 € dia puntual 
10 € setmana 

NO 
9:00 a 17:00 hores 110 € 

9 del 16 al 19 d’agost 

9:00 a 14:00 hores 60 € 
3 € dia puntual 

8 € setmana 
NO 

9:00 a 17:00 hores 88 € 

10 del 22 al 26 d’agost 

9:00 a 14:00 hores 75 € 
3 € dia puntual 
10 € setmana 

NO 
9:00 a 17:00 hores 110 € 

11 del 29 al 2 de setembre 

9:00 a 14:00 hores 75 € 
3 € dia puntual 
10 € setmana 

NO 
9:00 a 17:00 hores 110 € 

12 del 5 al 9 de setembre 

9:00 a 14:00 hores 75 € 
3 € dia puntual 
10 € setmana 

NO 
9:00 a 17:00 hores 110 € 



ACTIVITATS 

PRECAMPUS POLIESPORTIU 

ESPORTS Jocs d’acció i funció psicomotriu 
- Control i consciència corporal 
- Locomoció 
- Manipulació 
- Girs 
- Espacialitat i temporalitat 
Jocs preesportius 
Jocs tradicionals i cooperatius 

Esports col·lectius 
- Bàsquet 
- Handbol 
- Voleibol 
- Futbol 
- Hoquei 
Esports alternatius 
Jocs tradicionals i cooperatius 

PISCINA Familiarització amb el medi aquàtic 
Iniciació en els diferents estils 
Jocs lúdics dirigits 
Ratio 1 monitor 8-9 nens/es 

Aprenentatge dels estils 
Tecnificació dels estils 
Jocs lúdics dirigits 
Ratio 1 monitor 10-12 nens/es 

TALLERS Activitats plàstiques i d’expressió corporal 

ESPAIS Creativitat i reflexió 



ESPAIS DEL CAMPUS 



UN DIA FENT ESPORT 
PRECAMPUS! P3-P4-P5 



UN DIA FENT ESPORT 
POLIESPORTIU! 1er i 2on 



UN DIA FENT ESPORT 
POLIESPORTIU! 3er a 4rt ESO 



NORMATIVA 

QUINA ROBA CAL PORTAR? 

• Per a les activitats esportives: 

• Pantaló curt i samarreta 

• Mitjons i calçat esportiu 

• Protecció solar i gorra 

• Per la piscina: 

• Banyador i tovallola 

• Casquet de bany i xancletes 

• Per la higiene: 

• Sabó o gel de dutxa 

• Tovallola 

QUE RECOMANEM PER ESMORZAR? 

• Entrepà 

• Fruita 

• Fruits secs 

• Suc 

• Aigua 

AL·LÈRGIES ALIMENTARIES! 

• Si algun participant és al·lèrgic a algun 

aliment  cal informar per escrit en el formulari 

d’inscripció! 



NORMATIVES 

QUÈ HE DE FER SI M’HE DE PRENDRE UN MEDICAMENT? 

• Portar la prescripció mèdica degudament firmada. 

• Indicar nom del participant, nom del medicament, quantitat a prendre i horari. 

• Si algun participant és al·lèrgic a algun medicament cal informar per escrit en el 

formulari d’inscripció! 

 

 

 

QUÈ ES POT PORTAR AL CAMPUS? 

• No es permetrà l’ús en el Campus de  joguines, videoconsoles, telèfons mòbils, 

reproductors de música, ulleres de sol. Es recomana que no es portin.  

• En qualsevol cas la direcció del Campus no es fa responsable, dels objectes personals 

que els participants puguin portar. 

 

 

 

 



NORMATIVES 

ON ÉS L’ENTRADA I LA SORTIDA DEL CAMPUS? 

• L’entrada al Campus es realitzarà per la porta d’accés al Camp de Futbol, situada al c/ Ciutat d’Asunció 

(cantonada amb el c/Lima). 

• La sortida del Campus es realitzarà: 

• Nens i nenes del Precampus i els seus germans grans del Poliesportiu: porta de la pista poliesportiva (c/costa daurada amb c/sèquia 

madriguera) 

• Nens i nenes del Poliesportiu: porta del camp de futbol (c/ciutat d’asunció amb c/lima).  

• En cas de pluja l’entrada i sortida del Campus es realitzarà per la porta de la pista poliesportiva (c/costa 

daurada amb c/sèquia madriguera). 

• En el cas que l’encarregat de recollir els nens/es del Campus no sigui el pare/mare o tutor/a caldrà firmar una 

autorització on consti el nom i cognoms i el dni de la persona que realitzarà aquesta funció. 

• Les entrades i sortides fora de l’horari establert es realitzaran per la porta d’accés al Centre Esportiu, 

situada al c/ Costa Daurada 12. Per temes organitzatius aquestes entrades o sortides s’hauran d’avisar 

previament per escrit al responsable de l’activitat. 

• Els pares o responsables dels nens/es esperaran fora del recinte del Centre Esportiu. No es podrà accedir al 

terreny de joc ni a la zona dels vestuaris. 

• Si algun participant vol quedar-se a dinar un dia puntual i sortir a les 17.00 hores (10 €) ho haurà de 

notificar a la recepció del Centre Esportiu el dia abans o el mateix dia abans de les 9.30 hores. 

 

 

 

 

 



RECURSOS HUMANS 

• El director del campus és l’Albert Grau Ansó, Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

• És el responsable de la gestió i organització de les activitats del campus i disposa d’un equip de 

monitors que es farà càrrec d’un grup de 10-15 nens i nenes. 

• Les seves funcions bàsiques són les següents: 

– Planificar, organitzar i posar en pràctica les diferents activitats del Campus. 

– Planificació dels objectius a assolir establerts a cada esport. 

– Contractació del coordinador i dels monitors qualificats com a tals. 

– Supervisar i controlar el correcte funcionament del Campus. 

– Gestionar els recursos materials i humans per a les activitats. 

– Atenció als pares davant qualsevol requeriment. 

– Disposició d’assegurança de responsabilitat civil. 

 



RECURSOS HUMANS 

• El coordinador del campus és el Marc Hernández Hernández, Llicenciat en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport. 

• És el responsable de la gestió i organització de les activitats del campus i disposa d’un equip de 

monitors que es farà càrrec d’un grup de 10-15 nens i nenes. 

• Les seves funcions bàsiques són les següents: 

– Supervisar i controlar el correcte funcionament del Campus. 

– Planificar les activitats i els horaris per a realitzar-les. 

– Estar a disposició per a qualsevol aclariment. 

– Atendre i resoldre les incidències que puguin sorgir durant el Campus. 

– Assegurar el compliment de les activitats i els horaris planificats. 

– Distribuir els monitors per a cada un dels grups d’infants i joves. 

 



RECURSOS HUMANS 

• Els monitors són els responsables del treball diari amb el seu grup i de la realització de les diferents 

activitats programades. 

• Les seves funcions bàsiques són: 

– Portar a terme les activitats programades. 

– Preparar prèviament les activitats a realitzar. 

– Vetllar pel bon funcionament del grup. 

– Vetllar pel material i pel bon ús de les instal·lacions. 

– Complir els horaris de durada de les diferents activitats. 

• Afegir que tot el monitoratge compleix la normativa definida en el Decret 137/2003, de regulació de les 

activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys, de la Generalitat de Catalunya. 

 



• Per fer la inscripció al Campus podeu seguir dos camins: 

– Reserva de la plaça a l’AMPA de l’escola: del 11 al 15 d’abril del 2016 (70 places per torn). 

• Un cop feta la reserva caldrà anar al Centre Esportiu des del dia 25 d’abril fins al 6 de maig del 2016 a formalitzar la 

inscripció. 

• Si el dia  9 de maig del 2015 no s’ha formalitzat la inscripció la plaça ocupada quedarà vacant i oberta al públic. 

– Inici inscripcions al Centre Esportiu: 16 d’abril del 2016 a les 9:00 hores. 

• 25% de descompte en el preu total del Campus a partir del tercer fill inscrit.  

• Caldrà presentar el títol oficial en vigor de família nombrosa o una fotocòpia compulsada del mateix. 

• Documentació que cal aportar en el moment de la inscripció: 

– Una foto de carnet i la fotocòpia del Cat salut. 

– Fotocòpia del carnet de les vacunes actualitzat o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dades 

corresponents. Si els nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, caldrà presentar un 

certificat mèdic oficial justificatiu. 

– Abonar el 50 % de l’import del Campus (pagament en efectiu o en targeta). 

– El segon pagament del 50% restant de l’activitat es realitzarà del dia 30 de maig al 3 de juny del 2016 a la recepció del Centre 

Esportiu (pagament en efectiu o en targeta). 

– Si un participant vol anul·lar la inscripció a l’activitat ho haurà de notificar a l’entitat organitzadora almenys 15 dies abans de 

l’inici de l’activitat ( 7 de juny del 2016) i se li retornarà el 50% de l’import ja pagat (fraccionat o no). 
 

INSCRIPCIONS 



• SISTEMA D’AJUTS ECONÒMICS 

– Adreçat a les unitats familiars que viuen a Barcelona. Cal residir i estar empadronat a Barcelona 

(pares/tutors i fills). 

– Es becarà un màxim de 10 dies d’activitat (2 torns) per nen/a. 

– Els tècnics de l’Àrea de QVIiE valoraran les sol·licituds presentades i resoldran els atorgaments dels 

ajuts. 

• BAREM: RENDA PERSONAL ANUAL DE LA FAMÍLIA 

 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC 

de 0 a 6.140,00 € 90% 

de 6.140,00 € a 9.959,66 € 60% 

de 9.959,66 € a 12.000 € 30% 

més de 12.000 € - 



• Sol·licitud beques: del dia 16 d’abril al 4 de maig del 2016. 

– Omplir formulari (tres fulls autocopiadors) sense abonar cap quantitat a compte. L’entitat es 

quedarà el darrer full i lliurarà al sol·licitant l’original i la primera còpia (2 fulls). 

– El segon pas a fer pel ciutadà serà entregar a l’OAC del districte la següent documentació: 

• Còpia del formulari de sol·licitud d’ajut econòmic. 

• Original i còpia del DNI del sol·licitant (pare, mare o tutor). 

• Llibre de família  (en cas que el tutor no sigui el progenitor haurà de presentar la resolució de 

l’organisme que li ha atorgat la guarda). 

• Declaració de renda de la unitat familiar. 

• Certificat oficial de disminució (només en cas que a la unitat familiar hi hagi un membre discapacitat). 

• Certificat de separació o de divorci (original  i còpia on consti el pacte econòmic). 

 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC 



– En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda, és imprescindible 

presentar el certificat que acrediti aquesta situació i els documents següents: 

• Certificat d’imputacions integres de tots els membres de la unitat familiar o l’autorització telemàtica a 

l’Ajuntament per obtenir les dades fiscals. 

• Certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa. 

• El full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu 

l’infant. 

• La resolució com a beneficiari de PIRMI. 

• En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa 

hauran de presentar el document acreditatiu on es consigna si cobren subsidi d’atur i la quantitat que 

perceben. 

• Declaració jurada dels ingressos no acreditables per cap organisme: quantitat, concepte i persona que els rep. 

 

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC 



• Llistat provisional beques al Centre Esportiu: 25 de maig del 2016. 

– L’Ajuntament notificarà el resultat als peticionaris via correu electrònic o SMS. 

• Reclamacions beques: del  26 de maig al 6 de juny del 2016. 

– Import atorgat. 

– Modificació torns. 

– Falta de documentació... 

• Llistat definitiu beques: 16 de juny del 2016, moment en el què s’haurà d’anar a la recepció del Centre 

Esportiu a formalitzar la inscripció i efectuar el pagament de l’activitat. 

SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC 



• Sol·licitud monitor de suport: del 18 d’abril al 29 de maig del 2016. 

– REQUISITS: 

• Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona. 

• Aportar el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat. 

• Excepcionalment els infants de 0 a 6 anys poden presentar el dictamen acreditatiu de les necessitats Educatives 

Especials emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). 

– PASSOS A SEGUIR: 

• El ciutadà haurà d’omplir el formulari F7 (que trobarà a la recepció del Centre Esportiu) i aportar el certificat 

oficial de disminució a l’entitat. 

• L’entitat entregarà al Districte al tècnic referent de l’Institut Municipal de Discapacitats tota la informació. 

• L’IMD amb la col·laboració dels tècnics de la Direcció de Serveis a les Persones del districte valorarà les 

demandes i decidirà, en cada cas, si és necessària o no la presència d’un monitor de suport. 

• La presència del monitor de suport serà com a màxim per a 4 setmanes. 

• No s’oferirà una atenció de caràcter sanitari. 

 

 

MONITOR DE SUPORT 



 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! 
 

MÉS INFORMACIÓ A… 

Centre Esportiu Bon Pastor 

93.312.07.02 

www.aebonpastor.org 

www.barcelona.cat/vacances 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 

Divendres 27 de maig del 2016 

Horari: 17:30 hores 

Lloc: Escola CEIP Bernat Boïl (menjador) 

 

 

http://www.aebonpastor.org/
http://www.barcelona.cat/vacances

