CAMPAMENTS ESTIU 2022 - Escola Proa

AQUEST ESTIU MARXEM DE CAMPAMENTS!
Gaudirem de 5 dies de natura, farem excursions per la zona, activitats que no
podem fer a la ciutat, conviurem entre nosaltres, farem dinàmiques i jocs.
No podeu deixar escapar l’oportunitat de dormir en tendes sota les estrelles i
envoltats de naturalesa!

US ANIMEU A VENIR AMB NOSALTRES?

Escola Proa
C/ Almería, 57
Barcelona
www.escola-proa.cat
Telèfon de contacte durant els campaments: 640 389 475
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PARTICIPANTS
En els campaments s’hi poden inscriure els que hagin cursat entre 1r i 4t d’ESO.
Totes les activitats i propostes estan adaptades a aquesta edat.

DATES
De l’11 al 15 de juliol
L’horari de sortida el concretarem més endavant. La tornada serà sobre les 17h
de la tarda del divendres 15 de juliol.

LOCALITZACIÓ
El terreny d’acampada es diu “Camí de llops”, es troba dins el municipi de El
Vilosell a la comarca de les Garrigues.
Es tracta d’un terreny d'acampada situat als peus de les muntanyes de Prades.
L'entorn permet una gran diversitat d’excursions des del mateix terreny.

INSTAL·LACIONS
Aigua: Potable de dipòsit
WC: 2 secs
Dutxes: 1 exterior
Àrea de bany: Riu a 1 km del terreny
Cuina: Espai per cuinar amb nevera, fogons i gas
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OBJECTIUS
Aquest estiu volem que ens acompanyeu a gaudir de 5 dies a la natura en un
terreny d’acampada. Tots els campaments i les activitats estan organitzades,
realitzades i avaluades pel personal de l’escola que hi treballa tot el curs.
Els objectius que ens plantegem per aquests campaments són:
-

-

Prendre consciència per part dels participants del que representa la
convivència amb altra gent i en unes circumstàncies diferents a les que
estan acostumats.
Saber treballar en equip i cooperar per assolir els reptes del dia a dia
Assumir responsabilitats i hàbits grupals i individuals
Fomentar l’esperit emprenedor, la iniciativa, l’autonomia personal i la
capacitat de prendre decisions amb esperit crític.
Conèixer, estimar i respectar la natura
Adquirir coneixements sobre l’acampada (fer-se la motxilla, muntar una
tenda, orientar-se a la muntanya...)
Reconèixer la importància de la solidaritat, l’esforç i la superació personal
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MATERIAL QUE CAL PORTAR

Equip personal
-

Motxilla gran
Màrfega
Sac de dormir

A més, cal portar
-

Equip de neteja
-

Sabó
per
cos
i
cap
(preferiblement biodegradable)
Raspall de dents
Pasta de dents
Pinta
Tovallola per la dutxa
Anti-mosquits

Equip de bany
-

Banyador
Tovallola de bany
Crema solar
Crema per després del sol
Xancletes lligades

Roba
-

Roba interior
Mitjons prims i algun gruixut
Samarretes còmodes
Pantalons curts i llargs
Roba d’abric (jersei gruixut)
Bambes / botes de muntanya
Gorra / barret
Bossa de roba per la roba bruta

Cangur / impermeable
Cantimplora
Lot
Tovalló de roba
Esmorzar i dinar del primer
dia (recomanem entrepans)
2 carmanyoles

Documentació
-

Fotocòpia
de
la
targeta
sanitària
Fotocòpia
del
carnet
de
vacunació
Protecció de dades
Declaració responsable
Autorització
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NORMATIVA
•

En cas que el nen/a hagi de prendre algun medicament durant els
campaments, cal comunicar-ho per escrit amb una autorització
signada i acompanyada de la recepta mèdica corresponent.

•

No es poden portar llaminadures, diners ni objectes de valor.

INSCRIPCIÓ
•
•
•
•

•
•

Període d’inscripció del 23 d’abril al 20 de maig de 2022
L’activitat es farà sempre que hi hagi un mínim d’inscripcions.
Els campaments es facturaran el 27 de juny
Les baixes o cancel·lacions s’hauran de notificar amb una setmana
d’antelació i es retornarà el 30% de la reserva, en cas de no complir el
preavís no es retornarà cap l’import.
Alumnat de l'escola: El pagament es farà per domiciliació bancària el
27/06/2022
Alumnat d'altres centres: El pagament es pot fer en efectiu, transferència
bancària o targeta de crèdit. L'import dels campaments s'ha d'abonar abans
del 27 de juny.

PREU
Els campaments tenen un preu de 230€. El preu inclou: l'assegurança, les
tendes, el terreny, el transport, la manutenció, les activitats programades i el
personal d'acompanyament com el monitoratge.

