ACOMPANYEN AL GRUP:
· Marta Mora
· Albert Jornet
· Aaron Ventura
Tel: 93 212 33 54
ESTÀNCIA:

Hotel Guitart
(La Molina - Cerdanya)

IMPORT TOTAL:

700 €

VIATGE:
Autocar des de l’escola
Sortida: dilluns dia 2 / 07 a les 10.30h
Arribada: dimecres dia 11 / 07 a les 17.00h-17,30h

Les inscripcions s’obriran l’1 de març.

INSCRIPCIONS:

A la secretaria de l’escola abans del 31 de
març. Cal portar:
Fitxa d’inscripció
(Inscripció per rigorós ordre)
Fotocòpia de la targeta de la Seguretat
Social o qualsevol altre assegurança
mèdica.
125€ de paga i senyal *

PAGAMENT: a la Secretaria de l’escola
· 1r termini: abans del 31 de març 325€
· 2n termini: abans del 30 de maig 250€
La família que ho desitgi podrà abonar-ho tot en el 1r termini
* En cas de baixa no es retornarà.

Per a alumnes de 4t, 5è i 6è de primària

PRESENTACIÓ:

MESURES DE SEGURETAT:

AVENTURA: l’esport i l’aventura seran presents durant tot el Campus. És
una oportunitat única per viure en contacte directe amb la natura i realitzar
una sèrie d’activitats, que sens dubte, faran millorar el nivell físic dels
nens/es
tot respectant i gaudint del medi ambient.

Monitors experts i titulats que vetllaran en tot moment per la seguretat dels nens.
Tots els materials estan homologats i revisats.
Vehicles de recolzament.
Farmaciola.
Coneixement a fons de la zona visitada.
DIETA:
Basada en productes frescos i cercant sempre una dieta rica i equilibrada.
Els alumnes amb necessitats dietètiques especials (celíacs, al·lèrgies...) seran
atesos individualment d’acord amb les seves necessitats, podent així participar
en el Campus amb total normalitat.

Acampada
Bicicleta (BTT)
Acrosport
Espeleologia
Tir amb arc
Escalada

Tirolina
Orientació
Trekking aquàtic
Hípica
Ràfting
Caïac

Tot això sense oblidar la PISCINA i l’OLIMPIADA!
Totes les activitats seran supervisades per monitors especialitzats en activitats
d’aventura, i a més a més tres professors del centre compartiran les mateixes
experiències que ells i romandran al seu costat durant tot el Campus.
JOCS: Es realitzaran dinàmiques per fomentar la unió del grup i crear un
ambient distès i al mateix temps divertit i entretingut.
TALLERS: moments on els nens i nenes desenvoluparan la seva
creativitat, imaginació i habilitats manuals per dur a terme
les seves pròpies creacions .
 VELADES: Descobriment de la màgia de la nit.
VETLLADES I JOCS DE NIT: estones de diversió amb acudits, anècdotes ,
balls i e-mails dels pares. Jocs aprofitant la foscor i l’atmosfera de la nit.

Motxilla petita
Sac de dormir (imprescindible)
Aïllant pel sac
Muda de roba interior
2 jerseis gruixuts o polar
3 pantalons curts
3 pantalons llargs (1 xandall)
Samarretes
Banyador
Sabatilles esportives
(a ser possible dos parells)
Sabatilles de bany
Tovallola de bany i dutxa
Necesser
Lot amb piles
Gorro de piscina
Recordar que tot el material
necessari per realitzar les activitats
serà facilitat pel Campus

Pijama
1 gorra
Cantimplora
Protector solar de cos i labial
Llibreta i bolígraf

