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Fil conductor
Aquesta Setmana Santa, el fil conductor que envoltarà el Campus seran els transports.
Un fil conductor que ens servirà per treballar diferents aspectes relacionats amb les
energies i la sostenibilitat, fet que ens ajudarà a conscienciar sobre com podem
modificar els nostres hàbits de desplaçament per intentar reduir l’acció del canvi
climàtic i així protegir el nostre planeta.
Al llarg de l’estada del Campus, els nens i nenes podran dur a terme diferents tallers i
activitats relacionades amb els mitjans de transport, on coneixeran com es desplaçaven
els nostres avantpassats, quines necessitats de transport tenien i com han evolucionat
aquests fets.
A banda d’aquestes activitats més de coneixença, els infants hauran d’inventar i
dissenyar amb el material del club un mitjà de transport i participar a la GRAN
CURSA DEL LAIETÀ, on per equips i individualment hauran de seguir una ruta
marcada pels monitors i monitores i superar diferents obstacles sense baixar de la seva
creació.
No oblidem que durant el dia a dia al Campus també realitzarem jocs i esports en els
que treballarem aspectes més motrius, tot incidint en diferents valors com el treball
en equip, l’empatia, o la companyonia entre d’altres.
Cal remarcar que l’objectiu principal d’aquest fil conductor és prendre consciència de
que amb petits canvis d’hàbits, entre tots, podem reduir la contaminació ambiental i
fer del nostre planeta un planeta millor.
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Sense cap mena de dubte, una experiència única i irrepetible que farà que els nens i
nenes mai oblidin aquest Campus. Aneu escalfant motors!

Normativa Laiesplai de Setmana Santa
•

Tots els nens estan sota una assegurança esportiva. Preguem que en el cas que
el seu fill tingui al·lèrgies a medicaments, o sigui important conèixer certes
dades mèdiques, ens ho facin saber amb la major antelació possible.

•

L’hora d’entrada dels nens serà a les 9’00 hores. No obstant, sempre hi ha un
servei d’acollida opcional a partir de les 7’45 hores, que comporta un cost afegit
de 3 € al dia. Les activitats s’inicien a les 9’30 hores, i és per aquest motiu que
tot nen que arribi tard, serà responsabilitat del pare o mare, portar-lo a
l'activitat corresponent.

•

Aquest any pel Covid-19: cada grup tindrà assignada una ubicació al matí per
fer l’entrega de l’infant. A la tarda la sortida serà esglaonada dividint el grup en
Petits, mitjans i grans, si la quantitat d’inscrits així ho permet, començant pels
grups d’edats més petites fins arribar als més grans.

•

L’hora de recollida serà a les 17’00 hores, i a partir de les 17’10 h., els monitors
del club ja no es fan càrrec dels nens (excepte avisos amb antelació). Els nens
passaran directament al servei d’acollida

•

Aquest any pel Covid-19: Els grups amb nens més petits començaran la sortida
a les 16:45 h, els mitjans a les 16:55 h i els grans a les 17:05 h. TOTS els grups
s’entregaran, per torns, a la pista social del club.

•

En cas de que algun familiar hagi de posar-se en contacte amb el seu fill/a,
preguem que primer avisi al coordinador del campus, a través del punt
d’informació del club (RECEPCIÓ).

•

A l’hora de la recollida dels nens, només serà el monitor-tutor, el responsable
d’entregar els nens, un cop passat el llistat corresponent.

•

La roba ha de venir clarament marcada i identificada, per evitar problemes en
cas de pèrdua d’alguna peça.

•

Aquest any pel Covid-19: Com a mesura excepcional davant de la pandèmia
que estem vivint, la roba perduda, no es guardarà més d’una setmana.

LAIESPLAI SETMANA SANTA 2021
•

Material esportiu: Les raquetes de tots els nens/es quedaran guardades al club,
i l’últim dia de campus del vostre fill/a es lliuraran.

•

Aquest any pel Covid-19: Nosaltres ens encarregarem de desinfectar-les abans
i després de cada ús. Per mantenir la de distància de seguretat i evitar el
contacte entre els infants i monitors/es.

•

Com actuem si troben simptomatologia de covid-19:
Si durant un dia campus tenim sospites o indicis de que algú te símptomes
relacionats amb el covid-19 aïllarem al grup d’aquest nen o nena i informarem
immediatament a la família.

Activitats esportives
Tennis, patinatge, esports, jocs lúdics, tallers, gimcanes, etc.

Material i vestimenta esportiva
•

Samarreta i dessuadora d’esport, pantalons llargs i mitjons.

•

Calçat esportiu: bambes estil tennis.

•

Raqueta de tennis.

•

Patins.

NOTA:
Els patins i les raquetes de tots els nens/es, es guardaran al club, i l’últim dia de campus
es lliurarà tot el material.
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Horaris Laiesplai Setmana Santa 2021
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

9:30 – 10:30

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

10:30 – 11:30

TENNIS/PADEL

TENNIS/PADEL

TENNIS/PADEL

TENNIS/PADEL

11:30 – 13:00

JOCS LÚDICS

JOCS LÚDICS

JOCS LÚDICS

JOCS LÚDICS

13:00 – 14:00

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

14:00 – 15:00

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

15:00 – 16:00

TALLERS

TALLERS

TALLERS

TALLERS

16:00 – 16:45

JOCS TRADIC.

JOCS TRADIC.

JOCS TRADIC.

JOCS TRADIC.

16:45 – 17:00

BERENAR

BERENAR

BERENAR

BERENAR

Dies Laiesplai
MARÇ
29

30

ABRIL
31

1
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Mesures de seguretat davant Covid-19
El nostre Campus de Setmana Santa seguirà les recomanacions de prevenció
del COVID-19 establertes per la Generalitat de Catalunya.
Aquestes mesures podran variar segons les modificacions dels protocols oficials
del PROCICAT (Protecció Civil de Catalunya).
•

ELS PARTICIPANTS
ORGANITZACIÓ
o GRUPS DE CONVIVÈNCIA
▪ Grups de fins a 10 infants.
▪ Els monitors només es relacionaran amb el seu grup de
convivència, a excepció dels monitors d'activitats especials.
▪ Objectiu: Ràpid aïllament i traçabilitat del grup en cas que
es detecti un cas amb simptomatologia compatible amb
COVID-19.
o REQUISITS
▪ No presentar o haver presentat símptomes de COVID-19 en
els últims 14 dies.
▪ Participants amb patologies prèvies haurà de ser valorat
pels serveis mèdics abans de venir al campus.
▪ Presentació d'una declaració de responsabilitat per part dels
tutors de l'infant.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
•

RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE
o Vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat.
o Cada 3 grups de 10, 1 Responsable de Seguretat i Higiene.
o Tots els Responsables de Seguretat i Higiene hauran rebut una
formació (dissenyada i impartida pel Departament de Salut en
col·laboració amb la Direcció General de Joventut) per tal
d'aprofundir en les mesures de protecció.
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•

RENTAT DE MANS
o A l'inici i al final de cada activitat.
o Existència de punts estratègics amb solució hidroalcohòlica.

•

ÚS DE MASCARETA
o No serà necessària a l'hora de realitzar activitats, sempre i quan es
mantingui la distància de seguretat.
o Es farà servir quan no es pugui mantenir aquesta distància:
o Cures als infants
o Espais tancats
o Servei del dinar

•

COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES
o Caldrà revisar diàriament l'estat de salut de participants i dirigents.
Per fer-ho:
▪ Es mesurarà la temperatura.
▪ Es passarà un check list.

•

ESPAIS
o Hauran de garantir una distància de 2 m entre participants, o bé
una superfície de 4m2 per participant en espais tancats.

•

NETEJA I DESINFECCIÓ
o
o
o
o

Instal·lacions: Diàriament
Taules d'aules i menjador: Després de cada ús
Espais interiors: Ventilació mínim 3 cops al dia durant 10 minuts
Material: Després de cada ús

En cas d'espais d'ús compartit, es realitzaran torns i es desinfectaran
entre aquests.
Kit de material: Cada zona disposarà de material esportiu exclusiu. Aquest
material serà desinfectat després de cada ús.
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•

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
o Distància de seguretat d'1 metre entre participants i 2 metres entre
taules.
o Desinfecció de la safata a més de 60 ºC.
o Els utensilis de dinar només els tocarà l'usuari.
o L'aigua serà servida sempre pel monitor/a del grup de convivència.

•

ASPECTES ESPECÍFICS A CONSIDERAR
o ENTRADES I SORTIDES
▪
▪

•

Entrades.- Es faran servir diferents ubicacions dins del club.
Sortides.- Es faran de manera esglaonada a la pista social:
• 16:45 / 16:55 / 17:05

LAVABOS I DUTXES
o Els lavabos es desinfectaran un mínim de dues vegades al dia.
o Els participants del casal no es dutxaran al club.

•

En el cas d'haver de fer ús de transport, es farà amb autocar privat i
seguint les recomanacions i mesures de l'empresa de transport.

