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Centre d’interès
Aquest desembre, per tal de familiaritzar-se i viure al campus d’una manera
propera i ambientada el fil conductor serà el Nadal. Un fil conductor que en
servirà per endinsar els infants dins d’un món de conte ple de màgia,
manualitats, il·lusió i emoció.
Al llarg de l’estada de Nadal, els nens i nenes podran dur a terme diferents
tallers i activitats relacionades amb aquesta celebració i època de l’any i, a
banda es podran realitzar activitats com obres de teatre on cada petit grup
podrà escenificar diferents escenes relacionades amb el Nadal plenes de
diversió i riures.
Els nens i nenes participaran en diferents propostes d’activitats i jocs que
desenvoluparan la seva creativitat i imaginació fent-los partícips en tot
moment. Cal marcar que l’objectiu principal d’aquest fil conductor és viure i
ensenyar la màgia del Nadal a través de tallers, contes i representacions
teatrals. Sense cap mena de dubte una experiència única i irrepetible que
farà que els nens i nenes mai oblidin la màgia del Nadal. Agafeu forces que
comencem!

Normativa del Laiesplai de Nadal
•

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.
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•

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€. Les activitats s’inicien a les 9’15 hores,
i és per aquest motiu que tot nen que arribi tard, serà responsabilitat
del pare o mare, portar-lo a l'activitat corresponent.

•

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

•

L’organització no es fa responsable de tot aquell nen que al matí no
estigui en el servei addicional d’acollida.

•

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.

•

Cal remarcar una vegada més el tema de portar la roba clarament
marcada i identificada, per evitar problemes en cas de pèrdua
d’alguna peça.

•

Recordar també que per poder fer el campus haurà d’haver un
nombre mínim d’inscrits, sinó no es podrà realitzar l’activitat.
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•

I per últim, només agrair-vos com cada any la vostra confiança, i
desitjar que aquest campus s’identifiqui amb el que és el nostre
principal objectiu com a grup (nens i monitors), gaudir de tot allò que
fem i transmetre-ho als altres.

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.

Dies Laiesplai
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 de desembre i 3, 4, 5 i 7 de gener

HORARIS LAIESPLAI NADAL 2021

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:15 - 10:15

TENNIS

TENNIS

TENNIS

TENNIS

TENNIS

10:15 - 11:15

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

11:15 - 12:15

PADEL

PADEL

PADEL

PADEL

PADEL

12:15 - 13:15

JOCS LÚDICS

JOCS LÚDICS

JOCS LÚDICS

JOCS LÚDICS

JOCS LÚDICS

13:15 - 14:15

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

14:15 - 15:15

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

DESCANS

15:15 - 16:00

TALLERS

TALLERS

TALLERS

TALLERS

TALLERS

16:00 - 16:45

JOCS TRADICIONALS

JOCS TRADICIONALS

JOCS TRADICIONALS

JOCS TRADICIONALS

JOCS TRADICIONALS

16:45 - 17:00

BERENAR

BERENAR

BERENAR

BERENAR

BERENAR

