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LLEGIU AMB ATENCIÓ TOTA LA INFORMACIÓ

El nostre Kmpus esport i lleure és una experiència 
que treballa les emocions que connecten amb allò 
viscut, que comparteixen vivències significatives i 
que mobilitzen els valors de la cooperació, la 
solidaritat, l’ajuda mútua. 
Aprofitem aquest estiu per aprendre a relacio-
nar-nos de manera diferent, amb prioritats i valors, 
amb més sentit del bé comú, de societat i de 
comunitat.
Hem adaptat les programacions i les activitats per 
tal que els infants i joves retrobin al Kmpus alguns 
dels espais perduts degut al confinament i alhora 
es compleixen les mesures de seguretat que les 
autoritats sanitàries creguin millors en cada 
moment.

RAONS PER INSCRIURE-S’HI

Farem jocs, representacions, esports, cançons, 
balls, manualitats i un munt d’activitats que, adap-
tades a la situació, ens faran viure un estiu diferent.
Prioritzem activitats que permetin treballar els 
eixos educatius següents:

• Educació emocional: la gestió de les emocions.

• Educació per a la salut i la prevenció: higiene i 
seguretat.

• Educació ambiental: redescobriment de la 
natura: places, parcs, entorns propers als centres 
de referència SIGE i Espai Tolrà.

• Educació per a l’empatia, l’altruisme i el servei 
a la comunitat.

• Educació per la sostenibilitat: tallers, activitats 
diverses.

• Farem servir l’activitat física i l’esport com a 
mitjà

El casal tindrà una programació setmanal. 
Serà viva, ja que es respectaran els moments i les 
necessitats vivencials del grup en cada moment, 
així com la situació actual que tenim (Covid-19).

• Els infants i joves han de viure noves oportunitats 
i acceptar les noves situacions.

• Sortides per l’entorn proper.

• Activitats d’educació emocional.

• Gimcanes, jocs d’aigua, tallers, experimentació...

• Molts jocs i moments per compartir en una nova 
situació excepcional…

 - Piscina cada dia
 - Sortides per l’entorn de Castellar
 - Anglès cada dia
 - Jocs i molta diversió
 - Tast d’esport diferents

• Activitats inclusives

Hem pensat específicament aquestes activitats 
perquè hi pugui participar qualsevol infant o jove, 
independentment de si pateix alguna discapacitat 
física, sensorial o intel·lectual i es podrien adaptar 
si fos el cas.
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MESURES DE PREVENCIÓ CONTAGIS COVID-19

El Kmpus disposarà i farà complir el protocol 
aprovat per PROCICAT.

- En cap cas es podrà participar a les activitats si es 
tenen símptomes de la Covid-19 o s’ha estat en 
contacte amb persones afectades en els últims 14 
dies (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

- Disposarem d’un/a responsable de la seguretat i 
higiene que vetllarà pel seguiment d’aquestes 
mesures (persona formada per la Direcció General 
de Joventut). 

- L’entrada i sortida del Kmpus dels grups de 3 a 5 
anys serà per l’entrada del pàrquing. L’entrada dels 
grups de 6 a 9 anys i de 10 a 14 anys serà per la 
porta central a l’Espai Tolrà. 

- Els infants i joves formaran part d’una unitat de 
convivència d’un grup de 10 amb un monitor/a 
referent.

- L’acollida entrarà per la recepció de SIGE directa-
ment.

- Les mans es rentaran a l’arribada i la sortida dels 
infants, abans i després d’anar al vàter, abans i 
després del canvi d’activitats, abans i després d’es-
morzar (imprescindible que portin una tovallola 
petita per eixugar-se).

- Es fomentaran i garantiran les pautes d’higiene 
personal adequades facilitant els productes i 
materials necessaris. Gel hidroalcohòlic, sabó per 
al rentat de mans sempre que sigui necessari.

- Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels 
diferents espais utilitzats pels infants/joves.

- Ventilarem els espais interiors mínim 3 cops la dia 
i els desinfectarem periòdicament.

- S’habilitaran espais de neteja i desinfecció dels 
materials comuns.

- Es crearan cartells i es delimitaran els espais per 
facilitar als infants i joves el distanciament físic.
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QUÈ CAL PORTAR?

Tot el material ha d’anar marcat amb el nom i 
cognoms de l’infant/jove.

- L’esmorzar diari
- Ampolla o cantimplora d’aigua. Es controlarà que 
no sigui compartida entre ells.
- Els més petits, una muda de recanvi que retorna-
rem en finalitzar el Kmpus 
- Banyador, tovallola de bany (cal rentar-ho cada 
dia a una temperatura de 60 graus)
- Tovallola petita per aixugar mans.
- Xancletes per piscina
- Gorro per a piscina
- Gorra per al sol
- Crema de protecció solar
- Boc’n’Roll (portaentrepans reutilitzable), cedida 
per l’ajuntament de Castellar a cada participant del 
Kmpus.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA:

Les activitats es faran en grups de convivència de 
10 participants amb un monitor, no mantindran 
contacte amb altres grups. Dins del grup s’inten-
tarà que mantinguin les distàncies mínimes reco-
manades amb les zones marcades al terra.

EQUIP DE MONITORS I MONITORES

- Durant el casal, l’equip de monitors i monitores 
acompanyaran els nens i nenes en totes les activi-
tats del Kmpus.

- Seguint en tot moment la normativa del Departa-
ment de Joventut, l’equip de monitors disposarà 
del Títol de Monitor esportiu o monitor de lleure. 

- Els caps del nostre Kmpus esportiu i de lleure 
disposarà de la titulació de Tècnic superior en 
animació sociocultural i turística.
- La ràtio establerta serà, com a mínim, 1 monitor/a 
per cada 10 infants i joves, tal com ens marca la 
normativa de la Direcció General de Joventut.

- L’equip de monitors/es i la coordinació estaran 
formats per aplicar les mesures de seguretat i 
higiene previstes per la Direcció General de Joven-
tut per evitar els contagis per Covid-19.

- Disposaran d’un equip EPI propi (mascareta 
quirúrgica  i gel hidroalcohòlic).

- El/La monitor/a, comprovarà que es compleixen 
totes les mesures de prevenció indicades.

- Evitarà saludar físicament donant la mà o qualse-
vol tipus de contacte sempre que sigui possible.

PISCINA

Ens regirem per la normativa vigent inclosa en el 
Reial Decret 742/2013, com cada any. Farem la 
desinfecció diària del material aquàtic així com del 
mobiliari relacionat.
Hem quadrat els horaris d’ús a piscina per grups 
repartint els dies de bany per així respectar el 
distanciament físic.

SORTIDES

Les sortides seran properes a la instal·lació de 
referència. 
Plaça Catalunya, jocs infantil i jocs d’aigua per als 
més petits (de 3 a 5 anys). 
Parc de Colobrers, Can Casamada, El Castell de 
Clasquerí, Zona d’aigua plaça Catalunya per als 
nens i nenes de 6 a 14 anys.
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Fitxa d’inscripció

- Fotocòpia del calendari de vacunació al dia.

- DNI si en tenen, en el seu defecte el de pare, 
mare o tutor legal.

- Autoritzacions signades, mèdiques, sortides, 
drets d’imatge

- Dues fotos mida carnet per incloure en el carnet 
de recollida i la fitxa mèdica.

- Declaració de responsabilitat Covid-19

PAGAMENT

Amb targeta de crèdit / efectiu a la mateixa 
recepció del centre SIGE.
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Gràcies per confiar-nos els/les vostres fills i filles. Esperem poder donar-los una bona experiència de 
convivència i activitat durant les setmanes  que estiguin amb nosaltres!

I AQUEST ANY...
UNA SAMARRETA 
DEL KMPUS 2021 

PER A CADA 
PARTICIPANT!


