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Presentació

Hola famílies!

Us presentem la proposta que hem dissenyat per aquest estiu. El Campus és una época de 
diversió i lleure molt especial per nosaltres, però aquest any especialment ho serà pels nens i 
nenes que es mereixen deixar enrere aquests mesos de confinament viscuts.

Des del CEM seguim totes les recomanacions dictaminades per la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física i ens adaptarem a totes aquelles mesures que puguin aparèixer.

Per oferir un entorn segur aquest estiu hem reduït el nombre de places i ratios i tots els grups
funcionaran com a grups de convivència individuals. El rentat de mans i la higiene serà un 
element més del Campus. Tot en un entorn lúdic per gaudir de la pràctica esportiva!



El Centre

CEM Bon Pastor (1982) - AE Bon Pastor

QUÈ FEM?

q Sala de Fitness

q Activitats Dirigides

q Activitats Aquàtiques

q Escoles Esportives

XARXES SOCIALS:

www.aebonpastor.org

aebonpastor@hotmail.comaebonpastoroficial

@cembonpastor

http://www.aebonpastor.org/


Dades generals del Campus

EL PERQUÈ DEL CAMPUS?

Tenim un REPTE... Apropar i potenciar l'esport entre tots els infants i joves.

COM HO ACONSEGUIREM?

Utilitzant l'esport com una EINA EDUCATIVA I RECREATIVA... Plantejant jocs i activitats on l'experimentació i la 

participació ens condueixi cap a l'interès envers un aprenentatge.

QUINES ACTIVITATS FAREM?

El Precampus @ebonpastor destinat als nens i nenes de 3 a 5 anys i el Campus Poliesportiu @ebonpastor per a 

joves de 6 a 16 anys.



Objectius

qConèixer i participar en esports i activitats de lleure.

qPotenciar el desenvolupament integral dels nens i nenes.

qAfavorir les relacions interpersonals a través de la cooperació i el treball en equip.

qMillorar la condició física.

q Inculcar hàbits saludables.

qResponsabilitzar-se de les seves actuacions i pertinences.

qAvaluar i resoldre situacions.



Continguts

qESPORTS I ACTIVITATS:
§ Reglaments de diferents esports.
§ Treball individual i en equip.
§ Concepte de consens i decisions per majoria.
§ Acceptació de la normativa de les activitats.
§ Aplicació i comprensió de les normes de comportament, de seguretat i d’higiene.

qACTITUTS I VALORS:
§ El desenvolupament personal i la responsabilitat..
§ La participació.
§ La solidaritat i la tolerància.
§ La igualtat i l’ajut.
§ El respecte i l’acceptació a les normatives.



Metodologia – El tècnic

Busquem un tècnic que s’apropi a l’esportista, l’escolti i l’orienti. 

Un tècnic proper però professional. La relació entre tècnic i esportista s’ha de basar en:

qRespecte mutu.

qActitud de responsabilitat i sinceritat.

qRiquesa personal i senzillesa en el tracte.

qSensibilitat per interpretar les demandes dels esportistes.

qEntusiasme per dur a terme la tasca educativa.

qAutoritat i coherència en la seva actuació (ferm en la presa de decisions).

qReciprocitat en la relació interpersonal (donar i rebre, escoltar i ser escoltats, comprendre i ser compresos).

qTracte acurat.



Metodologia – L’activitat

Metodologia lúdica - Basada en el joc. Què és el joc?

qL’activitat principal de l’infant (l’infant juga a créixer i creix jugant).

qLa forma d’expressió.

qL’activitat espontània i voluntària.

qLa finalitat en ell mateix.

qÉs acció i participació activa.

qGuarda connexions sistemàtiques amb el que no és joc (desenvolupament psicomotor, intel·lectual, de 

la creativitat, del llenguatge, dels papers socials de l’infant)

qÉs desig de ser gran.

qÉs autoexpressió, descobriment del món i de un mateix.



Temporalització – Juny i Juliol

1 22 al 26 de juny
9 a 14 hores 70 €

9 a 17 hores 100 €

2 29 al 3 de juliol
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €

3 6 al 10 de juliol
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €

4 13 al 17 de juliol
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €

5 20 al 24 de juliol
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €

6 27 al 31 de juliol
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €



Temporalització – Agost i Setembre

7 3 al 7 d’agost
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €

8 24 al 28 d’agost
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €

9 31 al 4 de setembre
9 a 14 hores 85 €

9 a 17 hores 120 €

10 7 al 10 de setembre
9 a 14 hores 70 €

9 a 17 hores 100 €



Marc Estratègic

Degut a l’estat d’excepcionalitat que estem vivint derivat de la pandèmia del Covid-19 resulta oportú

remarcar diferents aspectes organitzatius que durem a terme aquesta edició del Campus per tal de garantir 

totes les condicions necessàries per al seu desenvolupament:

• DECLARACIÓ RESPONSABLE

• RATIOS I GRUPS DE CONVIVÈNCIA

• PROTOCOLS D’ENTRADA I SORTIDA

• SERVEI DE MENJADOR

• ACTIVITATS ESPORTIVES I PISCINA

• ROBA I MEDICAMENTS…



q El tutor/a legal de l’infant/adolescent haurà de signar per a cada torn, conforme l’infant/adolescent

reuneix els requisits de salut que s’esmenten a continuació, i de coneixement del context de 

pandèmia actual i les circumstàncies de risc que comporta:

q Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

q No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies

anteriors.

q Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).

q En cas d’infant/adolescent amb patologies prèvies de base, que ha estat valorada de manera 

individual pels serveis mèdics, la seva idoneitat per participar en determinats tipus d’activitats, donat

que es tracta de població de major risc enfront a la COVID-19.

Declaració responsable famílies



q Aquest és un requisit indispensable per a poder participar al Campus d’Estiu 2020 organitzat per l’AE Bon 

Pastor.

q Aquesta declaració la podreu recollir a la recepció del CEM en el moment de formalitzar el segon pagament del 

Campus (del 22 al 26 de juny de 2020).

q Les famílies que participeu en el primer torn i feu aquest pagament via transferència bancària la rebreu via

correu electrònic.

q També podeu trobar la declaració a la nostra página web dins de la secció del Campus Olimpia 2020.

Declaració responsable famílies



Grups de convivència

q Els nens i nenes participants al Campus s’agruparan en grups de 10 participants anomenats GRUPS DE 

CONVIVÈNCIA. 

q Cada grup tindrà assignada una persona referent (monitor/a) que es relacionarà sempre amb el seu

mateix grup d’infants i adolescents.

q El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà en cas de detecció d’un

infant/adolescent amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una 

traçabilitat en cas de possibles contagis.



q L’entrada al Campus es realitzarà per dos accesos del Camp de Futbol:

q PRECAMPUS 2016-2015-2014: PORTA PISTES DE PETANCA (situada al c/ Augusto Cesar Sandino)

qPOLIESPORTIU 2013-2002: PORTA PRINCIPAL DEL CAMP DE FUTBOL (situada al c/ Ciutat d’Asunció

s/n)

q ELS REQUISITS INDISPENSABLES PER A LA PARTICIPACIÓ DIÀRIA DELS NENS/ES SÓN:

q TEMPERATURA CORPORAL INFERIOR A 37,3º C

qDECLARAR VERBALMENT QUE S’HA REALITZAT LA COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES AL NEN/A. 

VEURE MODEL DE “CHECK-LIST” A L’ANNEX 1

Normatives – l’entrada



q Els nens/es entraran de un en un al Campus i es procedirà a la mesura de la temperatura corporal i a la 

desinfecció del calçat. Aquests valors quedaran registrats diàriament, així com els de tot el personal tècnic.

q Els nens/es entraran al Campus i aniran a la zona assignada per a cada grup on el rebrà el seu monitor/a.

q Els nens i nenes no podran sortir i tornar a entrar al CEM.

q En cas de pluja l’entrada del Campus es realitzarà per la porta del Pavelló situada a:

qc/ Costa Daurada cantonada  amb c/ Sèquia Madriguera.

Normatives – l’entrada



q La sortida del Campus es realitzarà per la porta principal del Camp de Futbol situada a:

q c/ Ciutat d’Asunció s/n.

q La sortida del Campus es realitzarà de manera esglaonada.

qSORTIDA MATÍ: de 13:55 a 14:15 hores.

qSORTIDA TARDA: de 16:55 a 17:15 hores.

qLa sortida es realitzarà de GRUPS D’EDAT MÉS GRANS a GRUPS MÉS PETITS.

q En cas de pluja l’entrada del Campus es realitzarà per la porta del Pavelló situada a:

qc/ Costa Daurada cantonada  amb c/ Sèquia Madriguera.

Normatives – la sortida



q En la mesura que sigui possible demanem que la persona que acompanyi i reculli al nen/a sigui sempre la 

mateixa per poder seguir la traçabilitat dels contactes en cas que sigui necessari.

q Es recomana l’ús de la mascareta i mantenir la distància de seguretat fora del recinte (2 metres).

q Els pares o responsables dels nens/es esperaran fora del recinte del CEM. No es podrà accedir a l’interior.

q 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.

q Les entrades i sortides fora de l’horari establert es realitzaran per la porta d’accés al CEM Bon Pastor situada 

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

per escrit al responsable de l’activitat.

Normatives – l’entrada i la sortida



Normatives – el menjador

q Els nens i nenes que es quedin a dinar ho faran en diferents torns per evitar les aglomeracions i 

respectar en tot moment la distància de seguretat (2 metres).

q Segons els participants inscrits en cada torn es realitzaran un, dos o tres torns de menjador.

q Els nens/es es sentaran en taules alternant les cadires ocupades i lliures als seus costats tot

respectant la distància de seguretat (2 metres).

q El menjar es servirà en plats individuals i no podrà ser compartit entre els participants.



Normatives – el menjador

q S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa…).

q S’utilitzaran ampolles d’aigua de 1,5 litres que seran servides per una única persona 

encarregada.

q Es realitzarà la desinfecció de l’espai entre els diferents torns de menjador. Un cop es finalitzi el 

servei es procedirà a la desinfecció i neteja de l’espai i el material.

q L’ús de begudes per a hidratar-se durant l’activitat serà estrictament individual i preferiblement

cantimplores que cada dia siguin netejades.



Normatives – activitats esportives

ACTIVITATS ESPORTIVES

q Les activitats es desenvoluparan preferentment a l’aire lliure:

q Camp de futbol 

q Pati de l’escola

q Pistes de tennis i pàdel

qAquest any prenen importància activitats com:

q Atletisme i jocs psicomotrius

q Esports d’implement i raqueta

q Balls i expressió corporal

q Jocs amb pilota però sense contacte (jocs de passada o llançament sense oposició)



Normatives – activitats esportives

ACTIVITATS ESPORTIVES

qEvitarem el contacte físic i mantindrem la distància física de seguretat (2 metres).

q Es prendrà com a mesura que cada participant disposi de 4 metres quadrats d’espai.

q El material serà d’ús exclusiu pel grup de convivència i serà desinfectat sempre que hi hagi canvi d’activitat

i al final del dia.

qCada cop que iniciem i finalitzem una activitat el monitor/a (que durà un gel desinfectant) ajudarà als seus

nens/es al rentat de mans.

q L’ocupació establerta en els diferents espais és del 50%.



Guia d’activitats

ACTIVITATS DEL PRECAMPUS

q Jocs preesportius

q Psicomotrius

q Tradicionals

q Jocs aquàtics

q Jocs amb pilota

q Ball i expressió

q Tallers temàtics

ACTIVITATS DEL POLIESPORTIU

q Esports d’implement i raqueta

q Pàdel i tennis

q Bàdminton

q Béisbol

q Atletisme

q Jocs aquàtics

q Jocs amb pilota

q Balls moderns

q Tallers temàtics



Normatives – la piscina

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

q L’activitat aquàtica de l’edició d’enguany serà una activitat lúdica i no d’aprenentatge.

q Els diferents grups de convivència aniran d’un en un a la piscina, compartint l’espai amb els

abonats/des, i respectant la limitació d’aforament de la zona que és del 50%.

q El temps de l’activitat de piscina dependrà dels diferents inscrits en cada torn ja que 

intentarem que tots els grups de convivència puguin anar a la piscina cada dia. 

q Cada grup de convivència utilitzarà dos vestuaris (femení i masculí) tot respectant les mesures i 

distancia de seguretat (2 metres).



Normatives – la piscina

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

q Establirem un sistema rotatori de vestuaris:

q Grup A - vestuari 1-2 

q Grup B - vestuari 3-4

q Grup C - vestuari 5-6 

q Grup D - vestuari 7-8 

q Grup E – vestuari 1-2 …

q Amb aquesta mesura evitarem el contacte entre els nens i nenes i tindrem el suficient temps per a una 

correcta neteja i desinfecció.

q Després de cada ús els vestuaris serán desinfectats. Al final del dia es procedirà a la seva neteja i 

desinfecció.



Altres aspectes…

q El responsable de seguretat i higiene és l’Albert Grau Ansó. 

q Les seves funcions son vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i 

dels protocols desenvolupats:

q Protocol detecció simptomatologia participant o personal tècnic.

q Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, material i utilllatge de les activitats i de la gestió

dels espais d’emmagatzematge.

q Protocol de seguretat

q El responsable ha seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció i 

detecció de símptomes proporcionada de forma virtual pel Departament de Salut.



QUINA ROBA CAL PORTAR?

q Per a les activitats esportives:

§ Pantaló curt i samarreta

§ Mitjons i calçat esportiu

§ Protecció solar individual i gorra

q Per la piscina:

§ Banyador i tovallola

§ Xancletes

QUE RECOMANEM PER ESMORZAR?

q Entrepà

q Fruita

q Fruits secs

q Suc o aigua (ampolla individualitzada)

AL·LÈRGIES ALIMENTARIES!

q Si algun participant és al·lèrgic a algun aliment

cal informar per escrit en el formulari

d’inscripció!

Normatives – roba i alimentació



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

q Portar la prescripció mèdica degudament firmada.

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

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

formulari d’inscripció!

QUÈ ES POT PORTAR AL CAMPUS?

q 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!

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

que els participants puguin portar.

Normatives – medicaments i objectes



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

q És el responsable de la gestió i organització de les activitats del campus i disposa d’un equip format per un coordinador i

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

q 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/es 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.

Director Campus



q El coordinador del campus és el Marc Hernández Hernández, Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

q És el responsable de la gestió i organització de les activitats del campus i disposa d’un equip de monitors/es que

es farà càrrec d’un grup de 10 nens i nenes.

q 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/es per a cada un dels grups d’infants i joves.

Coordinador Campus



q Els monitors/es són els responsables del treball diari amb el seu grup i de la realització de les diferents activitats

programades.

q 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.

q 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.

Monitors/es Campus



Annex 1

 

 

LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES DELS 
INFANTS I JOVES QUE PARTICIPEN EN LES ACTVITATS DE LLEURE D’ESTIU 

 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que 
us poseu en contacte amb els responsables de la mateixa per comunicar-ho.  

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 
1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

MÉS INFORMACIÓ A…

CEM Bon Pastor

93.312.07.02 - aebonpastor@hotmail.com

www.aebonpastor.org

http://www.aebonpastor.org/

