Com a primer esdeveniment del nou projecte de la nova Junta Directiva, encapçalada pel Sr. Pep Moret, es
presenta l’edició 2021 del Campus d’Estiu. Aquest, dirigit per Marc Blanch, s’ha posicionat com l’activitat
extraescolar líder d’entre totes les entitats del poble.
Una vegada superada l’etapa de confinament causada pel virus COVID-19, es pretén emprendre de nou
l’activitat d’estiu, continuant apostant per la qualitat i el tracte proper. Aquesta edició, estarà marcada per
un control exhaustiu dels protocols COVID, així com per la precaució i responsabilitat al llarg de les 5
setmanes que durà l’activitat.
El

campus,

orientat

al

perfeccionament

d’habilitats, tècniques i coneixements relacionats
amb el futbol, no només s’orienta a la pràctica
d’aquest esport, sinó que aposta per una
combinació de l’esport rei amb activitats a la
natura (neteja de boscos del poble; curses
d’orientació; excursions...); esports poliesportius;
activitats aquàtiques (piscina, jocs d’aigua...) i
diferents excursions a destinacions interessants
del poble o dels pobles propers.
Com a missió, compartim la general del club, enfocada a l’educació integral de tots els/les nostres
jugadors/es, tan en l’aspecte futbolístic com en el personal.

En edicions anteriors, un total de 125 nens i nenes, d’entre 5 i 13 anys, van poder gaudir al llarg de 5 setmanes
no només de futbol, sinó d’un ambient i d’una atmosfera de tranquil·litat, calidesa i de família, gràcies a
l’equip de monitors i monitores que any rere any vetlla per la seguretat i benestar de nens i nenes.
La cerca de la cohesió d’equip, esperit de solidaritat i companyarisme són alguns dels valors principals a
assolir al llarg de les 5 setmanes, així com el respecte pel medi ambient i el compromís
pel poble.
Enguany, s’espera augmentar el nombre de jugadors i jugadores que s’apuntin al campus, el qual apostarà
per repetir les activitats més populars i afegir-ne de noves que li donin un aire renovat i motivin més als
nens i nenes.
A més, es canviaran les destinacions de les excursions i estades, evitant contactes no necessaris i el
trencament de grups bombolla. Optarem per excursions de proximitat (sortides amb bicicleta, rutes per les
muntanyes properes o descobrint nous indrets de la comarca).
Cal recordar que serà el primer any que no sortirem fora d’excursió, tot i que com es pot veure a les següents
imatges, sempre hem apostat per la innovació i la coneixença d’indrets nous.

Sortida a l'Humor Amarillo de Castellolí.
Estada de colònies (2 dies) a la casa de Les
Tallades (Vilanova de Sau).
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Planificació del Campus
Setmana tipus
DILLUNS
8
9

DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
SERVEI ACOLLIDA MATINAL (SAM) A PARTIR DE LES 8
TECNIFICACIÓ FUTBOL

10
11
12
13

ESMORZAR

EXCURSIÓ

TECNIFICACIÓ FUTBOL I ACT. DE LLEURE
PISCINA
RECOLLIDA 13:30 - 14:00 CAMP FUTBOL

14
DINAR (14:00 A 15:15)
15
16
17

COMPETICIONS FUTBOLÍSTIQUES I ACTIVITATS DE TARDA
RECOLLIDA 17:00 CAMP DE FUTBOL

* No totes les setmanes tenen excursió.

** El dia de l’excursió pot variar (dates especificades a la següent pàgina).
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Sortides
Les sortides per l’edició d’enguany del Campus queden molt condicionades per les possibles restriccions
que imposi la Generalitat de Catalunya, tot seguint les recomanacions del PROCICAT.

Tenint en compte aquestes limitacions, es proposen diferents destinacions pròximes al lloc de celebració
del Campus (Camp Municipal Josep Costa), per tal de minimitzar el risc de contagi, evitar desplaçaments
amb autocar i reduir el contacte amb persones de fora el grup bombolla.

-

Ruta BTT: L’Ametlla, La Garriga, Les Franqueses, Granollers, Montmeló (adaptada a les edats dels
nens/es del Campus).

-

Excursió pels cims del Puiggraciós (o pels boscos propers).

-

Explorem els boscos de l’Ametlla (Can Camp, Torrent del Verder, etc.).

-

Contribuïm amb el Medi Ambient: neteja de boscos (pròxims al Camp Municipal Josep Costa).

Ens reservem el dret de modificar la destinació de qualsevol de les activitats, així com modificar els dies
d’aquestes.

En principi, cada dijous es farà una de les excursions detallades, exceptuant la primera setmana de
Campus.

No es dinarà fora cap dia d’excursió.
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Preus
Per l’edició d’enguany, els imports exactes a considerar són els següents:

Preus setmana
Matí + Dinar + Tarda

110,00€

Matí + Dinar

100,00€

Matí + Tarda

85,00€

Matí

60,00€

Preus excursions
No es preveu cap despesa

0€
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Normativa
- SAM: Esperar al despatx o a la zona de les taquilles, jugant, xerrant etc. fins que un monitor/a permeti
pujar al camp. NO pilotes.
- Esmorzar a les grades: prohibit córrer, seure, etc. per la zona superior (on hi ha la fruita). Prohibit
llaminadures. OBLIGATORI portar entrepà de casa.
- Prohibit telèfon mòbil durant tot el Campus (la utilització d’aquest en hores de campus provocarà la
retirada del dispositiu per part dels monitors/es).
-OBLIGATORI gorra i camiseta en desplaçaments a la piscina i excursions.
-Piscina:
•

No es pot córrer

•

Obligatori tovallola i banyador.

•

Fer cas al socorrista.

•

No ofegar com a joc.

•

Prohibit baixar a la zona de la pista de voleibol sense autorització.

- Dinar:
•

Obligatori dinar calçats.

•

Obligatori estar assentats a la taula fins que TOTHOM acabi de dinar.

- Cadascú és responsable de les seves samarretes, gorra i bossa. Si es perd quelcom, no en donarem una
altra. Responsabilitat tant al camp de futbol com a les piscines o excursions.
- Si es vol marxar sol, cal que els pares/mares firmin l’autorització (n’hi ha al despatx).
- Tant els monitors/es, com els socorristes o els responsables d’activitats externes poden decidir sancionar
o guiar a qualsevol participant del campus.
- És imprescindible la PUNTUALITAT, no s’espera a ningú a les excursions.
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Dades de contacte
Correu electrònic: campus@cfametlla.org

•

Direcció:
Marc Blanch Casadesús – 607 24 80 38

•

Coordinació:
Per definir (s’enviarà el contacte un cop es conegui la persona).

Dades club:
Camp de Futbol Municipal Josep Costa
C/ Mestre Millet, s/n 08480
L'Ametlla del Vallès Barcelona
Telèfon: + 34 93 845 70 94 (no operatiu durant l’horari del campus, de 9h a 17h).
Fax: + 34 93 845 70 94
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