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INTRODUCCIÓ: UN LAIESTIU ENCARA ESPECIAL 
 

 

Benvolgudes famílies:  

En primer lloc us volem agrair la confiança dipositada en nosaltres, un any més, 

tenint en compte les circumstàncies de pandèmia que encara estem vivint.  

Portem més d’un any convivint amb el coronavirus al nostre entorn i, tot i que 

sembla que, poc a poc, estem recuperant la nova normalitat, encara hem de ser 

cautelosos i ser curosos amb les nostres vides. És per aquest motiu que, aquest any, 

el nostre estimat Laiestiu encara no serà del tot normal com havia estat anys enrere. 

Degut a totes les mesures sanitàries que encara ens acompanyaran i condicionaran 

les activitats del campus, els vostres fills i les vostres filles, gaudiran al màxim de 

cada moment però de la manera més segura possible.  

Hem posat el 100% de la nostra part, per preparar de la millor manera possible, 

totes i cada una de les mesures de seguretat que des del Govern s’han implantat i 

així adaptar-les al nostre campus tot mantenint l’essència del Laiestiu.  

Potser no podrem fer tantes activitats com fèiem anteriorment, però l’equip humà 

d’aquest any es reinventarà per tal de treure els màxims somriures als vostres fills i 

filles com a resultat de que s’ho estan passant d’allò més bé amb nosaltres. 

Aquest campus 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). 
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BENVINGUDA 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Un any més arriba el Laiestiu, i amb ell, un dels grups on tothom vol arribar, el 

JOVE!!! 

Com ja sabeu, si els vostres fills o filles estan al grup JOVE, vol dir que estan deixant 

de ser tan petits com pensem i en poc temps es convertiran en adults i seran nois i 

noies responsables. O això esperem tots.  

És per això, que els nostres objectius durant l'estiu, busquen fomentar l'autonomia, 

la responsabilitat i el treball en equip. També som conscients que els temps canvien, 

i l'única manera d’aconseguir-los és adaptar-nos a les noves necessitats dels vostres 

fills i filles. 
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ORGANIGRAMA 
 

 

- DIRECCIÓ:  MIQUEL ÀNGEL MONTORO “JUANCHO” 

 

- MONITORS: LAIA CERVELLÓ, NOELIA SANCHEZ, ALEJANDRO CASTILLO, GENIS 

CUTILLAS I MARC DE LA MAZA 

 

- MONITORS D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES: 

 

 

➢ SUP: UNGRAVITY BOARD 

 

➢ TENNIS: MANU RIBAS 

 

➢ PÀDEL: ALEJANDRO CASTILLO 

 

➢ ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL CLUB: EUGENIA I OLAF 

 

➢ RESTAURACIÓ: MONTSERRAT SANDOVAL 
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NORMATIVA 
 

✓ Tots els/les nois/es estan coberts per una assegurança mèdica. Preguem que 

en el cas que el seu/seva fill/a tingui al·lèrgia a qualsevol cosa o sigui 

important conèixer algunes dades mèdiques, ens ho facin saber a la fitxa 

d’inscripció. 

 

✓ Per a qualsevol dubte o qüestió sobre el seu/seva fill/a, ho poden fer amb el 

coordinador del grup o amb el monitor i en última instància amb el director. 

 

✓ Durant el transcurs del campus us entregarem notes informatives de les 

excursions, i també hi haurà un taulell informatiu amb els llistats, menús, 

horaris i avisos. També podreu veure tota la informació a la web: 

www.laieta.cat. 

 

✓  L’hora d’entrada  serà a les 9:00 hores, i l’hora de recollida serà a les 18:00h. 

A partir dels 15 minuts els monitors no es fan responsables d’aquells nois/es 

que no s’hagin anat a buscar (excepte avisos amb antelació).  Per poder 

marxar sols del club és necessària una autorització prèvia per escrit. 

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 començant pels grups d’edats més petites 
fins arribar al jove.  
Us farem arribar un mapa del club amb els llocs de les ubicacions de cada grup 
i l’horari d’entrega dels infants a la tarda. 
 

✓ En cas de que algun familiar s’hagi de posar en contacte amb el seu fill/a, 

preguem que primer avisin al coordinador mitjançant la recepció del club. 

 

 

 

http://www.laieta.cat/
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✓ Els primers dies de Campus s’entregarà una gorra i una samarreta a tots els 

nens/es, que hauran de portar a les excursions. La gorra és obligat portar-la 

cada dia, la del club o una altre que ells vulguin. 

 

✓ Al final de la vostra estrada us demanarem que ompliu una enquesta 

d’avaluació online, la qual és important ens contesteu per poder millorar any 

rere any. 

 

✓ Els mòbils es poden portar però de bon matí els guardarem nosaltres per 

entregar-los a la tarda. Puntualment es podran utilitzar per alguna activitat. 

 

✓ I per últim, agrair-vos la confiança dipositada amb tots nosaltres i desitjar 

que aquest Campus  compleixi amb el nostre principal objectiu: gaudir de tot 

allò que fem i transmetre-ho als altres.  

 

✓ 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, aquest any no es durà a terme 

l’activitat de patinatge. 

 

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

✓ Roba de bany:  

Aquest any pel Covid-19: Per minimitzar riscos, degut a la pandèmia del 
Còvid-19, aquest any, els nens i nen el banyador posat de casa i no es dutxaran 
al club, com fèiem fins ara. 
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✓ Excursions:  

Aquest any pel Covid-19: En les excursions, el rati en els desplaçaments en 
autocar serà el que marqui la normativa. Cada nen haurà de portar una 
mascareta de casa. 

✓ Piscina: Es realitzarà un mínim de dos sessions de piscina al dia. 

Aquest any pel Covid-19: Aquest any, per poder complir amb les 
recomanacions de sanitat, la piscina es farà en grups més reduïts i serà tant al 
matí com a la tarda, totalment lúdica. S’utilitzarà molt poc material de joc que 
serà desinfectat diàriament un parell de cops. Aquell nen o nena que vulgui 
portar el seu propi material de piscina ho haurà de consultar a la direcció. 
 

✓ Excursions: 
Aquest any pel Covid-19: Aquest any, realitzarem excursions com anys 
anteriors i haurem de tenir molt clares les normatives anti Covid-19 per evitar 
cap contagi. 
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ACTIVITATS 
 

Activitats diverses (dilluns, dimarts i divendres) 

1ª setmana: Anirem a la bolera el dilluns per fer jocs de coneixença, dimarts a la 

Barceloneta a fer el Padel Surf, dimecres ens quedarem al club fent un torneig de 

pàdel, dijous farem un trekking per Collserola i el divendres estarem al club 

realitzant activitats esportives. 

2ª setmana: Padel Surf a la Barceloneta, bolera i Waterworld. 

3ª setmana: Padel Surf a la Barceloneta, bolera,  i Trekking. 

4ª setmana: Padel Surf a la Barceloneta, bolera, Illa Fantasia i patinada al front 

marítim + platja. 

5ª setmana: Bolera, platja, acampada i Port Aventura. 

 

SUP 

Aquesta activitat es realitza a la platja de la Barceloneta. Realitzarem diferents tipus 

d’activitats com el Pàdel Sup, longboard i jocs a la platja, .  

 

Les activitats al club 

Depenent de les setmanes els dilluns i/o els dimecres, o altres dies en funció de les 

activitats que realitzem, tindran lloc totes aquelles activitats esportives que no hem 

realitzat durant la resta de dies, com ara el tennis, pàdel, futbol, hoquei sala, tamborí, 

entre d’altres. 
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MATERIAL I VESTIMENTA ESPORTIVA 
 

 

✓ CREMA SOLAR 

 

✓ Samarreta d’esport, pantalons curts i mitjons 

 

✓ Calçat esportiu (bambes sense tacs) 

 

✓ Gorra del Campus. 

 

✓ Raqueta de tennis 

 

✓ Pala de pàdel (en cas de no tenir-ne, la posarà el club) 

 

✓ Bossa d’esport 

 

✓ Banyador, tovallola , sabatilles de bany. NO ES DUTXEN AL CLUB. 

 

✓ Muda de recanvi. PER FER UN CANVI DESPRÉS DE LA PISCINA SI VOLEN. 
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1ª Setmana 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 1   Activ Esportiva Laietà Activ Esportiva Laietà 

FESTA 

Activ Esportiva Laietà 

transport  a peu a peu a peu 

dinar  dinar al Laietà dinar al Laietà dinar al Laietà 

Tarda  Tennis / Pàdel Torneig Pàdel Torneig Tennis  

            

2ª Setmana 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 1   Bolera.- 1r torn SUP + PLATJA Torneig de pàdel Treking Activ Esportiva Laietà 

Grup 2   Bolera.- 2n torn SUP + PLATJA Torneig de pàdel Treking Activ Esportiva Laietà 

transport a peu Transport públic a peu a peu a peu 

dinar dinar al Laietà Pic-nic dinar al Laietà Pic-nic dinar al Laietà 

Tarda Tennis  Tennis  Tennis 

            

3ª Setmana 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 1 Activ Esportiva Laietà SUP + PLATJA Waterworld Pàdel/Tennis Trencaclosques 

Grup 2 Activ Esportiva Laietà Pàdel/Tennis Waterworld SUP + PLATJA Bolera 

transport a peu Transport públic / a peu Autocar a peu / Transport públic A peu 

dinar dinar al Laietà Pic-nic / dinar Laietà Pic-nic dinar Laietà / pic-nic dinar al Laietà 

Tarda Tennis     Tennis  

            

4ª Setmana 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 1 Activ Esportiva Laietà SUP + PLATJA   Bolera.- 1r torn Pàdel/Tennis Treking 

Grup 2 Activ Esportiva Laietà Pàdel/Tennis   Bolera.- 2n torn SUP + PLATJA Treking 

transport a peu Transport públic / a peu a peu a peu / Transport públic A peu 

dinar dinar al Laietà Pic-nic / dinar Laietà dinar al Laietà dinar Laietà / pic-nic dinar al Laietà 

Tarda Tennis  Tennis   Tennis  

            

5ª Setmana 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 1   Bolera.- 1r torn SUP + PLATJA Illa Fantasia Pàdel/Tennis Patinada 

Grup 2   Bolera.- 2n torn Pàdel/Tennis Illa Fantasia SUP + PLATJA Patinada 

transport a peu Transport públic / a peu Autocar a peu / Transport públic a peu / Transport públic 

dinar dinar al Laietà Pic-nic / dinar Laietà Pic-nic dinar Laietà / pic-nic Dinar al Laietà 

Tarda Tennis     
            

6ª Setmana 26-jul 27/ 28-jul 29-jul 30-jul 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 1   Bolera.- 1r torn Platja Castelldefels Preparació acampada Activ Esportiva Laietà  Port Aventura  

Grup 2   Bolera.- 2n torn Platja Castelldefels Preparació acampada Activ Esportiva Laietà  Port Aventura  

transport a peu Autocar a peu a peu autocar 

dinar dinar al Laietà Pic-nic dinar al Laietà dinar al Laietà Pic-nic 

Tarda Tennis  ACAMPADA   
La Direcció del campus es reserva el dret de realitzar canvis en els dies, horaris i activitats en funció de la quantitat d'inscrits   
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