
Campament Base 2021
19-07-2021 fins al dia 31-07-2021



Què són?

“Espai on conviurem 13 dies tots plegats, envoltats de natura i 
encarregant-nos de les tasques de la vida quotidiana”



Per què?

• Recuperar els valors tradicionals de l’esplai

• La senzillesa

• El contacte amb la natura

• Fomentar la unió de grup i la convivència

• Ser més autosuficients

• Crear hàbits que es podran traslladar a casa

• Valorar la importància dels aspectes de la vida quotidiana

• Innovació i dinamisme



Terreny
• Nom: La Vinca 

• Està situat en el municipi Les Escaules de la comarca Alt 
Empordà

• Terreny d’acampada situat a prop del Pantà de Boadella

• Es  tracta d’un camp de cirerers i oliveres, rodejat d’un bosc 
i junt al salt d’aigua de la Caula

• L’autocar ens deixarà al mateix terreny

La Vinca



Terreny



Lavabos i dutxes



Espais



Un dia al campament - Horari
• 8:30 amunt nens!!

• 8:45 a parar taula

• 9:00 a esmorzar

• 9:30 acabem d’esmorzar

• 10:30 comencem activitat

• 13:15 a parar taula

• 13:30 a dinar

• 14:30 acabem de dinar + taller quan acabin serveis

• 16:00 comença activitat de tarda

• 17:30 berenem

• 18:30 tornem a començar l’activitat de

tarda

• 19:45 parar taula

• 20 :00 sopar

• 21 :00 acabem de sopar

• 21:30 comença act de nit

• 22:30 acabem activitat de nit

• 23:00 anem a dormir



Un dia al campament (cuina, servei i tendes)

Tendes:
• Zona de tendes de nens amb una tenda central de monitors

Cuina:
• Zona prohibida per als nens

• Els monitors seran els cuiners amb l’ajuda
d’intendents sempre i quant la normativa
ho permeti

• Certificat de manipulador d’aliments

Serveis:
• Parar 

• Desparar

• Neteja àpats

• Neteja zones comunes



Organització

Preparació:
• Divisió en comissions

• Estudi de la infraestructura

• Dia abans muntarem el campament

Al campament
• Serveis de nens i monitors

• Ajuda d’intendent i furgoneta (sempre que la llei ens
ho permeti)

• Menjar del dia a dia al poble



Els grups

Estels

Antoni Ginot (carnet de 

monitor i de director)

Roger Fondevila

(responsable amb carnet de 

monitor)

Anna Torres Claudia MirallesDaniel Solà



Everest

Jorge Garcia (responsable amb 

carnet de monitor)

Miquel Fíguls

Núria Andrés Andrea Montobbio

Jordi Masip (Carnet de monitor) Pol Torres (Carnet de monitor)



Alpins

Ariadna Masip 

(responsable amb carnet 

de monitor)

Aleix TomàsLaura HurtadoLaia Jacob 

(Carnet de monitor)
Bernat Ginot

(Carnet de monitor)



Protocol d’actuació

Incidències:
• El responsable de cada grup es farà càrrec de la situació

• En cas de qualsevol incident:
• Consulta al metge

• Informar a la família

CAPs i Hospital:
• CAP La Jonquera

• Hospital de Figueres



COVID-19

• Protocol de prevenció disponible al web- inclou pla d'actuació en cas de 
positiu.

• Mascareta, mans i distancia

• Grups de 30 màxim, dividits en grups de convivència de 10



Documentació

Sobre amb:
• Tríptic

• Marxem de campaments

• Què cal dur?

• Autorització tutors buida

• Símptomes

Entregar sobre amb:
• Fotocopia carnet Vacunes

• Autorització tutors completa

• Matricula(50 euros)

• Targeta Magnètica de la Seguretat 
Social(CatSalut)- Abans de pujar a l’autocar el 19



Què cal dur?



Inscripcions
• Caldrà dur el sobre amb TOTA la documentació necesaria.

• Dates (després de l’esplai): 10, 17 i 24 d’abril (ho podeu deixar a la bústia de 

l'esplai)

• MÈTODE DE PAGAMENT: 280

• (A partir del 3r infant només es pagarà el 60% sobre el preu total de l’infant amb 

major edat)

• Matricula de 50 euros el dia de la inscripció.

• La resta (230) es realitzaran per domiciliació bancària, tan bon punt sapiguem 

que els campaments es podran dur a terme es definirà els dies en que es faran. 



Comunicació amb famílies



Moltes gràcies per la vostra atenció!

Telèfons de contacte

•Responsables del projecte:
• Roger Fondevila (617661962) 

• Ariadna Masip (653780442) 

•President de l’esplai:
• Antoni Ginot (609111647).


