CAMPUS ESPORTIU LA SOCI
ESTIU 2018
PROGRAMA D’ACTIVITATS I FUNCIONAMENT DEL CAMPUS
Novetat 2018: Aquest estiu 2018, degut a la no possibilitat temporal de disposar
de les instal·lacions de la Soci, el Campus de cada any es realitzarà a les

instal·lacions del Club Esportiu Hispano Francès, situat al Carrer
Jorge Manrique 15-19 (Junt parada de Metro de Montbau)
Lloc: Instal·lacions Club Esportiu Hispà Francès
Horari:
 Matí: de 9 a 14,30 hores (Servei d’acollida de 8 a 9 h opcional)
 Tarda: Possibilitat d’ampliar l’horari de mati amb servei de menjador i tarda.
Horari de 14,30 a 17 hores
Grups: Es faran en funció de l’edat dels nens/es:
 3 i 4 anys complerts al 2018 (Un mateix grup). Màxim 20 places per setmana
 5 a 14 anys complerts al 2018 (Dividits en grups per edats). Inscripció limitada
per ordre d’arribada i un cop abonada la paga i senyal
Activitats que es farà als matins (Grup 3 i 4 anys):






Treballs manuals
psicomotricitat (Poliesportiu)
Jocs
Piscina (zona de piscina petita)
Altres

Activitats que es farà a les tardes (Grup 3 i 4 anys):
 Migdiada per aquells que ho requereixin
 Jocs de grup
 Parc infantil
 Treballs manuals
 Parc Infantil pels mes petits

Activitats que es farà als matins (Grup 5 a 14 anys):
 Tennis
 Treballs manuals
 Esports
 Gimcanes
 Piscina
 Altres

Activitats que es farà a les tardes (Grup 5 a 14 anys):
 Jocs de grup
 Competicions (futbol, basquet, Ping Pong, escacs, etc)
 Treballs manuals
 Parc Infantil pels mes petits
Hora de recollida pares/mares:



Torn nomes mati, a les 14,30 hores
Torn tot el dia, entre les 16,30 i les 17,00h

Es prega màxima puntualitat possible a les recollides
DIRECCIÓ CAMPUS: CiG Gestió Esportiva SL, empresa organitzadora del darrers
Campus de la Soci, juntament amb l’Empresa Pro-ab SL, empresa que gestiona
l’Escola de tennis i els Campus a l’Hispà Francès
TENNIS
L’empresa CiG, Gestió esportiva SL es una empresa dedicada i creada en els seus
orígens per la impartició de classes de tennis. En aquest sentit, som especialistes
en tennis de base i de competició, havent desenvolupat un sistema propi de
treball anomenat EVOLUTION. Els monitors que imparteixen el tennis son
especialitzats en aquesta disciplina i treballen amb aquest sistema al Campus. Entre
altres coses, aquest sistema facilita i simplifica molt l’aprenentatge d’un esport tan
complexe, difícil i saludable com és el tennis.
ACTIVITATS DE MATI
Treballem amb un sistema de rotació de grups i activitats, de manera que durant el
mati els alumnes combinen activitats com el tennis (Àrea 1 Tennis), Poliesportiu, on
fan des de psicomotricitat, jocs, o be diferents esports com futbol, basquet, beisbol,
etc (Àrea 2 esports ), i un area mes tranquil·la on es fan diversos treballs manuals
(Àrea 3 creativa)
PISCINA
La Jornada es complementarà amb un bany a la piscina. Aquesta activitat no està
contemplada com a curset de natació, sinó més aviat lúdica, sempre sota la
supervisió dels monitors i dels socorristes de la instal·lació.
DINAR
El dinar sempre es farà en torns, encara no definits. L’encarregat de servir els dinars
serà una empresa de càtering degudament avalada. Els pares tindran a la seva
disposició els menús de cada dia en cas que ho sol·licitin.
AUTORITZACIO D’IMATGES
Durant el Campus tenim previst fer fotos i gravar vídeos de les activitats i dels
nens/es que hi participen per tal que els pares i mares pugueu veure el dia a dia dels
vostres fills.
Nota: Només sortiran a les gravacions o a les fotos aquells nens o nenes que
prèviament hagueu autoritzat els pares al fer la inscripció.

INSCRIPCIO I FORMA DE PAGAMENT
La inscripció s’haurà de realitzar a través de la pàgina oficial del Campus
www.esportcreatiu.com, a l’apartat Campus esportiu d’estiu. Els sol·licitants
hauran de omplir totes les dades i enviar la preinscripció des del mateix programa.
En breu temps es comunicarà als pre-inscrits l’acceptació o no d’aquella setmana
o setmanes en qüestió, en funció de la disponibilitat de places.
Els pre-inscrits rebran un correu on es comunicarà la acceptació (o no) de la
inscripció. En cas afirmatiu, hauran de realitzar un ingrés mínim del 25% import
final corresponent a la reserva al numero de compte que s’especificarà.
No es donarà cap inscripció per confirmada fins que el pagament de la
inscripció no hagi estat satisfet en la seva totalitat.

Numero de referència de cada sol·licitud
Un cop acabat el procés de inscripció, el programa assignarà automàticament a
cada inscrit un numero de referència, amb el qual podrà consultar en tot moment
l’estat de la seva inscripció.
Associat, beneficiari o acompanyant
Per tal de evitar confusions a l’hora de fer la inscripció, definim els tres conceptes:
 Associats: Treballador de La Caixa que està donat d’alta a l’Associació
com a ASSOCIAT i paga la quota anual com a tal
 Beneficiari: Fill/a o familiar de treballador de l’Associat. En aquest cas,
cal que estigui donat d’alta com a BENEFICIARI.
 Acompanyant: Son persones que venen a fer una activitat en qualitat de
acompanyant d’un associat o de un beneficiari. Es a dir, no tenen
vinculació amb la Caixa però poden exercir l’activitat a un preu diferent
com a ACOMPANYANT.
Pagament
Un cop feta la inscripció i un cop acceptada, el sol·licitant haurà de fer un
pagament de com a mínim el 25% del import total de la inscripció. Aquest
pagament dona dret a la reserva de la plaça sol·licitada. No es reservarà cap plaça
fins que el import de la reserva no hagi estat satisfet.
La resta de la inscripció s’haurà d’abonar en la seva totalitat com a molt tard el
31 de maig.
Passat aquest període, en cas de quedar places vacants, si es produeix alguna
sol·licitud, el import corresponent a la inscripció s’haurà de satisfer en la seva
totalitat (Sense reserva) per poder donar la plaça per confirmada.
El import de la setmana es cobrarà integrament, encara que el nen/a no assisteixi
tots els dies de la setmana.
Retorn Import pagat
En cas de que es produeixi alguna anul·lació d’alguna o totes les setmanes, es
retornarà el 100% del import de la setmana en qüestió sempre i quan en tinguem
notificació d’aquesta abans del 31 de maig. Passat aquest termini, es retornarà
el 75% del import de les setmanes anul·lades (S’entén que el import de la
setmana anul·lada passarà a ser com la ultima en aquest cas)

Mínim inscrits
En el cas en que una setmana no compti amb un nombre mínim d’inscripcions, la
organització es reserva el dret a anul·lar aquella setmana en qüestió, abonant en
aquest cas el 100% del import de la setmana als inscrits.

RESUM PASSES A FER
1er.- Entrar a la pàgina www.esportcreatiu.com a l’apartat Campus
Esportiu d’estiu, omplir el formulari i enviar-lo a través del programa. El
mateix programa us adjudicarà un numero de sol·licitud per poder fer
seguiment de l’estat.
2on.- Rebreu resposta per mail en breu, acceptant (o no) la plaça
reservada
3er.- En cas afirmatiu, al mail s’especificarà un numero de compte on fer
pagament
4rt.- El pagament, si es abans del 31 de maig, es farà com a reserva de
plaça (mínim 25%). La resta haurà d’abonar-se com a molt tard el mateix
31 de maig
5è.- Un cop fet el pagament (reserva) es donarà la plaça per confirmada,
sempre pendent de pagar la resta del import
6è.- Qualsevol inscripció feta a partir del 31 de maig, s’haurà d’abonar
en la seva totalitat (100%) per poder tenir la plaça confirmada.

SETMANES
Setmana
Setmana
Setmana
Setmana
Setmana
Setmana
Setmana
Setmana

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
9:

Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

25 al 29 de juny
2 al 6 de juliol
9 al 13 de Juliol
16 al 20 de juliol
23 al 27 de juliol
30 de juliol al 3 d’agost
27 al 31 d’ agost
3 al 7 de setembre

PREUS
Una setmana (Nomes matí)
Dues setmanes (Nomes matí)
Tres setmanes (Nomes matí)
Quatre setmanes (Nomes matí)
Cinc setmanes (Nomes matí)
Sis setmanes (Nomes matí)
Set setmanes (Nomes matí)
Vuit setmanes (Nomes mati)





Beneficiaris
133€
228€
323€
409€
494€
580€
665€
751€

Acompanyants
140€
240€
340€
430€
520€
610€
700€
790€

Suplement de tarda per setmana (dinar inclòs)….. 30 €/setmana
Suplement de acollida matins per setmana …………….20 €/setmana
Descompte a partir del 2on germà……………… 5% del preu total de les Estades.
Aquest descompte s’aplicarà al germà(ns) de menys import.

CONSELLS I RECOMANACIONS
Es molt important que pel bon funcionament del Campus i per la seguritat i benestar
dels vostres fills i filles tots respectem unes línees bàsiques:
HORARI.
L’horari del Campus Esportiu es de 9 a 14,30h per els que no facin us del menjador
i la tarda i de 9 a 17h per la resta.
Possibilitat de fer servei d’acollida de 8 a 9 del mati
IMPORTANT: L’acollida matinal es de 8 a 9h. Els nens/es que no tinguin reservada
l’acollida no han de venir abans de les 8.45h. Esperem entengueu que en funció del
nombre de nens que tenim a l’acollida tenim un nombre de monitors determinats per
poder donar un servei de qualitat. Si el nombre de nens s’incrementa però no el de
monitors, l’atenció no pot ser la mateixa.
SALUT
Quan un nen o una nena presentin símptomes de malaltia cal que es quedi a casa
perquè no el podrem atendre amb la deguda atenció i podria ser font de contagi per
als seus companys.
Es important que no porteu cap nen/a que:





Tingui febre
Mostri erupcions a la pell (excepte si el metge certifica per escrit que
no és contagiós)
Estigui infectat de pediculosi (polls).
Tingui fongs, conjuntivitis,….

Com a norma general no donarem cap medicament. Si és totalment necessari
caldrà una prescripció mèdica que indiqui el nom del nen/a, el nom del medicament,
l’horari d’administració,la dosificació i els dies de tractament. Sense aquesta
prescripció no donarem cap medicament. Esperem que entengueu la serietat de
donar un medicament sense autorització medica.
ENTREVISTES I COMUNICATS
Dins del nostre projecte prioritzem totes les mesures encaminades a mantenir una
relació fluida entre les famílies i nosaltres. Per tal de poder canalitzar totes les
inquietuds i consultes, el Xavi Carné Director del Campus, serà la persona
encarregada de atendre-us. Creiem que per parlar de tot es molt millor tenir un
temps dedicat a això. Per tant les consultes, entrevistes, i qualsevol informació o
comunicat que vulgueu ho podeu fer:




telefònicament: 629733542 (Xavi Carné)
O be via e-mail: xcarne@evolution4sport.com
O be Personalment, prèvia cita per telèfon.

SEGURETAT
Els nens han de ser recollits del centre. En cas de que la persona que vingui no
sigui la que habitualment recull al nen/a haureu d’omplir una autorització
que podeu demanar als monitors. Cap nen/a serà entregat a algú que no
identifiquem com a persona autoritzada. Esperem entengueu la serietat d’aquest
apartat.
Si considereu que l’edat del vostre fill/a els permet marxar sol sense ser recollit per
un adult, ens haureu d’emplenar l’autorització corresponent i que podeu demanar als
monitors. Sense aquesta autorització cap nen/a podrà marxar sol sense ser
recollit per un adult.
L’ESMORZAR
L’esmorzar és una activitat més del Campus. Tot i això, pensem que es important
que els nens/es esmorzin d’una manera complerta a casa i no arribin en dejú. El que
portin (si volen) per esmorzar ha de servir com a moment de compartir amb els
companys xerrades i hàbits saludables i com a petit pont fins l’hora de dinar. Des de
la direcció del Campus recomanem que portin el seu esmorzar per menjar a mig mati
i la seva ampolla d’aigua. D’aquesta manera aguantaran millor fins al migdia.
EL MENJADOR
Creiem que l’estona de menjador és una part important del dia que cal atendre amb
molta cura. És bàsic que els nens/es disposin de temps per dinar i relaxar-se.

Al inici del Campus del nen/a us donarem o enviarem per correu electrònic
imprès el menú corresponent. Els nens que hagin manifestat algun tipus
d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment no seguiran tot el menú si en el seu cas
conté algun aliment que prèviament els pares hagin manifestat que no pot menjar.

CONSELLS A RECORDAR.












Crema solar. Tots els nens i nenes han de venir de casa amb la crema de
protecció solar posada. Es molt complicat fer-ho un cop han començat les
activitats.
Raqueta de tennis: És recomanable que cada alumne es porti la seva pròpia
raqueta per poder seguir les classes de tennis. És important que aquesta
raqueta sigui adequada per l’edat de cada nen/a, tant pel que fa a la mida
com pel que fa al pes. Si necessiteu consell ens podeu trucar i us assessorem.
Roba i raquetes + fundes marcades . Tota la roba ha de venir marcada
per evitar pèrdues i confusions. Vosaltres coneixeu molt be la roba dels
vostres fills, nosaltres no. El mateix per les raquetes i les seves fundes.
Portar gorra o mocador. A les hores de fer activitats a l’aire lliure es un
element indispensable per evitar insolacions i mal de cap.
Bossa de plàstic. Fiqueu a la motxilla de cada nen/a una bossa de plàstic
cada dia per deixar el banyador mullat i evitar que mulli la resta de coses que
portin.
Pinta o raspall de cabell. El que vulgui, podrà portar a la motxilla una pinta
o raspall per sortir ben guapo/a!
Diners. L’ús del bar està prohibit pels nens/es entre les 9 i les 17h. Eviteu
que portin diners.

ESPEREM QUE GAUDIU D’AQUEST TANT COM HO FAREM NOSALTRES!
GRÀCIES PER TOT.

