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OBJECTIUS
•

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

•

Potenciar i gaudir de la pràctica esportiva.

•

Potenciar les relacions socials entre tots els nens i nenes.

•

Facilitar la conciliació entre els horaris laborals i escolars.

ESTRUCTURA CAMPUS
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

CEM Bon Pastor i Escola Bernat de Boïl

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 (CAT-School Services S.L.)

TORNS I PREUS
TORNS
1
2

3
4
5
6

DATES
22 i 23 de juny

del 26 al 30 de juny

del 3 al 7 de juliol

del 10 al 14 de juliol

del 17 al 21 de juliol

del 24 de 28 de juliol

HORARIS

PREUS

ACOLLIDA

9:00 a 14:00 hores

30 €

9:00 a 17:00 hores

44 €

3 € dia puntual
4 € setmana

9:00 a 14:00 hores

75 €

9:00 a 17:00 hores

110 €

9:00 a 14:00 hores

85 €

9:00 a 17:00 hores

120 €

9:00 a 14:00 hores

85 €

9:00 a 17:00 hores

120 €

9:00 a 14:00 hores

85 €

9:00 a 17:00 hores

120 €

9:00 a 14:00 hores

85 €

9:00 a 17:00 hores

120 €

3 € dia puntual
10 € setmana
3 € dia puntual
10 € setmana
3 € dia puntual
10 € setmana
3 € dia puntual
10 € setmana

3 € dia puntual
10 € setmana

TORNS I PREUS
TORNS
7
8

9

DATES
del 31 al 4 d’agost

del 7 al 11 d’agot

del 14 al 18 d’agost

10

del 21 al 25 d’agost

11

del 28 d’agost al 1 de
setembre

12

del 4 al 8 de setembre

HORARIS

PREUS

ACOLLIDA

9:00 a 14:00 hores

75 €

9:00 a 17:00 hores

110 €

3 € dia puntual
10 € setmana

9:00 a 14:00 hores

75 €

9:00 a 17:00 hores

110 €

9:00 a 14:00 hores

60 €

9:00 a 17:00 hores

88 €

9:00 a 14:00 hores

75 €

9:00 a 17:00 hores

110 €

9:00 a 14:00 hores

75 €

9:00 a 17:00 hores

110 €

9:00 a 14:00 hores

75 €

9:00 a 17:00 hores

110 €

3 € dia puntual
10 € setmana
3 € dia puntual
8 € setmana
3 € dia puntual
10 € setmana
3 € dia puntual
10 € setmana

3 € dia puntual
10 € setmana

ACTIVITATS
ESPORTS

PISCINA

PRECAMPUS

POLIESPORTIU

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

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

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
HORARI

ACTIVITAT

8.00 - 8.55

Acollida amb activitats relaxades

9.00 - 9.15

Arribada i presentació del dia

9.20 – 10.20

Jocs preesportius

10.20 - 10.50

Esmorzar

11.15 – 12.15

Tallers i Expressió

12.40 - 13.30

Piscina matí

13.50 – 14.00

Ritual sortida matí

12.40 – 13.30

Dinar

13.30 – 14.30

Esbarjo

14.50 – 15.45

Piscina tarda

16.00 – 16.45

Racons, Reflexió o Creativitat

16.50 – 17.00

Ritual sortida tarda

UN DIA FENT ESPORT
POLIESPORTIU! 1er i 2on
HORARI

ACTIVITAT

8.00 - 8.55

Acollida amb activitats relaxades

9.00 - 9.15

Arribada i presentació del dia

9.20 – 10.15

Esports

10.20 - 10.50

Esmorzar

10.55 – 11.45

Tallers i Expressió

11.50 – 12.40

Piscina matí / Esports

12.50 – 13.40

Esports Alternatius

13.50 – 14.00

Ritual sortida matí

13.40 – 14.30

Dinar

14.30 – 15.30

Esbarjo, Reflexió o Creativitat

15.45 – 16.40

Piscina

16.50 – 17.00

Ritual sortida pensió completa

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

ACTIVITAT

8.00 - 8.55

Acollida amb activitats relaxades

9.00 - 9.15

Arribada i presentació del dia

9.20 – 10.15

Esports

10.20 - 10.50

Esmorzar

10.55 – 11.45

Piscina matí / Esports

11.50 – 12.40

Tallers i Expressió

12.50 – 13.40

Esports alternatius

13.50 – 14.00

Ritual sortida matí

13.40 – 14.30

Dinar

14.30 – 15.30

Esbarjo, Reflexió o Creativitat

15.45 – 16.40

Piscina

16.50 – 17.00

Ritual sortida pensió completa

PRECAMPUS - SORTIDES
A CONFIRMAR
MODALITAT

PRECAMPUS

DATES

PROPOSTES

HORARIS

3 al 7 de juliol

Cosmocaixa (Barcelona)
La Granja (Santa Maria de Palautordera)
Tot Circ (Calaf)

de 9 a 17 hores

PRECAMPUS - SORTIDES
GREEN INDOOR PARK
LES FRANQUESES DEL VALLES
MODALITAT

PRECAMPUS

DATES

12 de juliol

ACTIVITATS
Primer Parc Temàtic d’Europa d’Esports d’Acció
• Activitats lúdiques i de motor elèctric
• Circuit BMX
• Skatepark
• Inflables
• Simuladors de carreres i Scalextric
• Pista de volei i futbol platja

HORARIS

de 9 a 17 hores

PRECAMPUS - SORTIDES
BOSC VERTICAL
MATARO

MODALITAT

PRECAMPUS

DATES

ACTIVITATS

HORARIS

20 juliol

Parc d’aventura als arbres:
• Circuits guiats (segons edat i altura):
 Burriac
 Matagalls
 Pedraforca
 Pica d’Estats
• Tallers

de 9 a 17
hores

PRECAMPUS – SORTIDES
A CONFIRMAR
MODALITAT

PRECAMPUS

DATES

PROPOSTES

HORARIS

24 al 28 de juliol

Cosmocaixa (Barcelona)
La Granja (Santa Maria de Palautordera)
Tot Circ (Calaf)

de 9 a 17 hores

POLIESPORTIU - SORTIDES
OPEN CAMP
BARCELONA
MODALITAT

POLIESPORTIU

DATES

5 de juliol

ACTIVITATS
Parc Temàtic de l’Esport a l’Anella Olímpica:
• Esport, cultura i diversió
• 25 experiències esportives úniques
• Visita al Museu Olímpic

HORARIS

de 9 a 17 hores

POLIESPORTIU - SORTIDES
GREEN INDOOR PARK
LES FRANQUESES DEL VALLES
MODALITAT

POLIESPORTIU

DATES

12 juliol

ACTIVITATS

Primer Parc Temàtic d’Europa d’Esports d’Acció
• Activitats lúdiques i de motor elèctric
• Circuit BMX
• Skatepark
• Inflables
• Simuladors de carreres i Scalextric
• Pista de volei i futbol platja

HORARIS

de 9 a 17 hores

POLIESPORTIU - SORTIDES
BOSC VERTICAL
MATARO

MODALITAT

POLIESPORTIU

DATES

21 de juliol

ACTIVITATS
Parc d’aventura als arbres:
• Circuits guiats (segons edat i
altura):
 Burriac
 Matagalls
 Pedraforca
 Pica d’Estats

HORARIS

de 9 a 17
hores

POLIESPORTIU - SORTIDES
CANAL OLIMPIC
CASTELLDEFELS
MODALITAT

POLIESPORTIU

DATES

26 de juliol

ACTIVITATS

Activitat guiada:
• INFLABLES D’AIGUA.
• KAYAK DOBLE.
Activitats i jocs a la zona
esportiva.

HORARIS

de 9 a 17 hores

INSCRIPCIONS
•

Per fer la inscripció al Campus podeu seguir dos camins:
– Reserva de la plaça a l’AMPA de l’escola: del 18 al 20 d’abril de 2017 (70 places per torn).
•

Un cop feta la reserva caldrà anar al Centre Esportiu des del dia 2 al 12 de maig de 2017 a formalitzar
la inscripció.
– 1er pagament: 50% del preu total (2 al 12 de maig).
– 2on pagament: 50 % restant del preu total (del 29 de maig al 2 de juny).

•

Si la família vol demanar l’ajut econòmic s’haurà de dirigir al Centre Esportiu a partir del dia 24 d’abril i
omplir la sol·licitud d’ajut econòmic.

•

Si el dia 12 de maig de 2017 no s’ha formalitzat la inscripció la plaça ocupada quedarà vacant i oberta
al públic.

– Inici inscripcions al Centre Esportiu: 22 d’abril del 2017 a les 9:00 hores (100 places per torn).

SOL·LICITUD D’AJUT
ECONOMIC
•

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’Ajuntament valoraran les sol·licituds presentades i resoldran els atorgaments dels
ajuts.

•

BAREM: RENDA PERSONAL ANUAL DE LA FAMÍLIA
de 0 a 6.140,99 €

90%

de 6.141,00 € a 9.959,66 €

60%

de 9.959,67 € a 12.000 €

30%

més de 12.000 €

-

SOL·LICITUD D’AJUT
ECONOMIC
• Sol·licitud beques: del dia 22 d’abril al 10 de maig de 2017.
– Omplir formulari (tres fulls autocopiadors) sense abonar cap quantitat a
compte.
– La persona interessada es quedarà dos dels tres fulls de la sol·licitud per
presentar-los a la OAC dins del termini establert.
– LA persona interessada rebrà una notificació via correu electrònic o SMS amb
la resolució de la petició de la beca.

SOL·LICITUD D’AJUT
ECONOMIC
•

Llistat provisional beques al Centre Esportiu: 25 de maig de 2017.

•

Inscripcions beques: 29 de maig al 20 de juny de 2017.

•

Reclamacions beques: del 26 de maig al 9 de juny de 2017.
– Import atorgat.
– Modificació torns.

– Falta de documentació...
•

Llistat definitiu beques: 16 de juny de 2017.

MONITOR DE SUPORT
•

Sol·licitud monitor de suport: del 22 d’abril al 25 de maig de 2017.
– REQUISITS:
• Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

• Aportar el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat o un informe de l’EAP on indiqui
les necessitats educatives especials del nen/a.

– 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.

DIRECTOR CAMPUS
•

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.

COORDINADOR CAMPUS
•

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.

MONITORATGE
•

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.

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
MÉS INFORMACIÓ A…
Centre Esportiu Bon Pastor
93.312.07.02
www.aebonpastor.org

