
REUNIÓ INFORMATIVA PER A FAMILÍES 
ESCOLA D’ ESTIU SANT LLORENÇ 2022 

Abans de començar en aquesta Escola d’Estiu de Sant llorenç 2022, considerem 
convenient, en nom de Esports 85, empresa organitzadora de les mateixes, posar-nos en 
contacte amb els pares / mares i tutors dels nens / nenes participants del campus, per tal de 
poder-los oferir la màxima informació i coneixement del desenvolupament de les 
esmentades colònies que permeti oferir un servei de qualitat, que redundi en benefici dels 
nens / nenes participants. 

A continuació els passem a informar dels punts que considerem convenients que coneguin 
abans del començament de l’ escola d’ estiu. 

Equip de treball  

L'equip de treball de l’Escola d’Estiu de Sant Llorenç des Cardassar 2022, estarà compost 
per les següents persones.  

Coordinador general i responsable d’ Esports 85 SL  
Eva Serra Bauza 

Director del Campus 
Mari Gil Romero 

Equipo de Monitores 

1 monitor per cada 10 participants  

Programació 

 En un full separat trobaran la programació corresponent en què queden reflectides 
la totalitat d'activitats a realitzar per cada un dels grups d'edat.  

De 1r a 3r Infantil i 1er de primària (3 a 6 anys)    
De 2on i 3r Primària (7 a 8 anys)    
De 4t i 5è de Primària (9 a 10 anys)  
De 6è de primària a 2on d' ESO ( 11 a 13 anys)       

*Aquestes planificacions poden ser modificades, depenent de les necessitats o per 
inclemències del temps. 
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Activitats  

En el projecte presentat per al desenvolupament d'aquesta activitat, oferim un programa 
complet d'activitats esportives i de temps lliure que resumirem en els següents apartats. 

Activitats esportives i jocs  

Donarem un complet programa d'activitats esportives a través del joc, no podem oblidar que 
estem en un programa lúdic, de manera que totes les activitats cerquen com a punt 
principal l’ oci en el temps lliure.  

Les activitats seran diferenciades en la seva metodologia d'acord amb els diferents grups 
d'edat.  

Tallers i activitats plàstiques  

Per a cada grup d'edat hem inclòs un amè programa de tallers i activitats plàstiques, en el 
qual busquem el desenvolupament de la imaginació del nen / nena.  

Activitats mediambientals  

Aquest apartat educatiu el considerem bàsic per al desenvolupament del nens i el respecte 
al medi ambient. Per tot ells en totes les edats hem inclòs tallers d'activitats 
mediambientals, com ara aules de mar, aules de bosc, etc.  

Activitats a l'aigua  

Donada l'època de l'any en què es desenvolupen les activitats, hem considerat que almenys 
dos dies a la setmana aniran a la piscina realitzant una activitat programada on hem inclòs 
una sèrie de jocs a l'aigua adaptats a cada un dels segments d'edat. 

Si a tot el contingut del programa garantim que les mesures de seguretat seran les 
màximes i en cap cas els nens/ nenes participaran en l'activitat sense element de flotació 
individual ( sense autorització prèvia). 

Els torns per anar a la piscina son els següents:  

Dilluns i dimecres:  

1er torn: 2n i 3r primària 
2on torn: Estiu Jove 

Dimarts i Dijous: 

1er torn: infantil i 1er de primària 
2on torn: 4t i 5è primària 
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Excursions  

Dins del programa s'inclou una excursió setmanal 

Totes les excursions tenen sortida de la instal·lació a les 09,15 del matí i tornada 
aproximada a les 13,45  de la tarda.  

La participació de les excursions no és obligatòria, havent de ser comunicada per 
escrit pels pares o tutors la renúncia a la mateixa amb almenys 3 dies d'antelació al 
dia de l'activitat. 
En aquest cas, els nens / les nenes no participants en l'excursió quedarien a la instal·lació 
acompanyats del monitor/s, amb programes alternatius a programar segons l'edat i nombre 
dels participants. 

Les excursions seran : 

1. 8 de juliol: Platja Cala Mondragó  
2. 15 de juliol:  

              -  Infantil i 1er primària: Marineland 
              -  2n i 3r de primària: Hidropark 
           -  4t, 5è i estiu jove: Aventura nàutica a LA VICTORIA (es realitzaran activitats de 
piragua, pàdel surf, costering, etc..) 

3. 22 de juliol: Platja d’ aucanada 
4. 29 de juliol: Platja de Muro ( menys grup estiu Jove) 

Acampada 
  
Grup 2: La Victoria :18 i 19 de Juliol 
Grup 3: 2 vespres,La Victoria: 19 ,20 i 21 de Juliol 
Grup 4: 3 vespres, Es Burotell: 18,19,20 i 21 de Juliol 

Lloc i dates a determinar, depenent del nombre d’inscrits. 

Material 

Per tal que els participants tinguin un ús individualitzat del material, una part d'aquest 
material necessari per al desenvolupament del programa de tallers i manualitats haurà de 
portar-lo cada nen/a per a així evitar el contacte que es produeix en compartir objectes. 
Aquest material haurà de portar-se en una caixa de sabates o similar (també portat de casa 
el primer dia d’escola d’estiu) i, aquesta caixa, es quedarà en la instal·lació fins a l'últim dia. 
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D'aquesta manera cada nen/a tindrà la seva caixa de material individual. 
A continuació, es detalla el material necessari: 

● caixa de cartó amb tapa o similar (caixa de sabates) 
● tisores 
● cola de barra 
● cinta adhesiva 
● llapis, goma i maquineta 
● retoladors i bolígrafs 
● llapis de colors (de fusta/plastidecor) 

Si bé en alguns casos es demanarà als nens material reciclable per a aquells tallers que 
així ho aconsellin (gots de iogurt, periòdics, cartons, etc.), i d'aquesta manera educar als 
nens/nenes en el món del reciclatge i conservació del medi ambient. 
No està permès el portar material propi per a l'ús durant el desenvolupament de l’escola 
s’estiu ni altres activitats que es realitzen (Spinners, cartes, consoles,…).  

Roba i elements necessaris per al dia a dia: 

● Motxilla petita 
● Roba d'esport (posada) 
● Roba d'esport per a poder-se canviar si fa falta 
● Crema solar posada en el cos abans de l'arribada al campus i portar-la en la motxilla 

per a posar-se durant el dia 
● Botella amb aigua fresca i berenar del matí 
● Gorra per al sol. 
● Banyador 
● Tovallola 
● Manguitos 
● Capell de piscina 
● Sabatilles de piscina  
 
*Tots aquest elements han de anar correctament identificats, per tal de facilitar la 
feina als monitors, ja que la majoria de nens porten roba molt semblant. 

Nom i llinatges del nen/a 

Funcionament general  

Per tal d'aconseguir una millor qualitat de servei, així com un funcionament més ràpid i 
eficaç, tant el primer dia com la resta de dies del mes, considerem efectuar les següents 
puntualitzacions.  

Entrada primer dia  
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Per tal de facilitar saber quin espai és assignat a cadascun dels grups, el primer dia hi 
haurà al taulell informatiu de la porta de l'escola fotografia i nom dels monitors de referència 
de cadascun dels grups, així com també es trobarà identificat l’espai assignat d’entrada i 
sortida dels diferents grups amb un cartell amb les edats dels nins i nines de cadascun dels 
grups.  

Una vegada arribin a la zona assignada per entrar al centre, els monitors i monitores es 
faran càrrec dels nens i les nenes i els acompanyaran als seus espais assignats de 
referència.  

La recollida diària de l’Escola d’Estiu serà al mateix lloc que el d’entrada. 

Entrada resta de dies  

Preguem la màxima puntualitat en el lliurament dels nens i les nenes, en els diferents 
serveis, entre les 09:00 i les 09,15 hores, moment en què els grups iniciaran les diferents 
activitats. Si algun dia, com a excepció, els nins han d’arribar més tard, aquest fet ha de 
comunicat per part dels pares/mares/tutors amb anterioritat als monitors de referència o al 
directora de l'Escola d’Estiu. 

Recollida 

Preguem la màxima puntualitat en la recollida dels participants, atès que els monitors han 
de seguir fent altres activitats, per la qual cosa, en el cas de no ser puntuals, farien que 
altres nens i nenes no estesin prou atesos. 

En cas de situacions familiars que no permetin la recollida d'algun dels participants 
per part d'alguna persona/es, ens haurà de ser comunicat per escrit i amb 
documentació acreditativa que ho fes aconsellable, en cas contrari entenem no haver 
limitacions en aquest punt i rebutgem qualsevol responsabilitat en aquest apartat.  

Horaris  

Els horaris que oferim, són els següents: 

● Programa base activitats 09,00 a 14,00 hores. 
● Guarderia matins 07,30 a 09,00 hores. 
● Menjador 14,00 a 15,30 hores. 

Programa base diari  

El programa base diari d'activitats és el següent:  
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● 09,00 hores. Acollida. 
● 09,15 a 10,30 hores. Primera sessió de treball. 
● 10,30-11,00 hores Berenar i relaxació.  
● 11,00-12,15 hores. Segona sessió de treball. 
● 12,15-13,30 hores. Tercera sessió de treball  
● 13,45-14,00 hores. Neteja i recollida. 

- El berenar de cada dia l’hauran de portar els nens.  

Relacions amb pares / tutors 

Per a un perfecte desenvolupament de l'activitat, hem establert els següents elements de 
coordinació i comunicació. 

● Reunió informativa (avui). 
● Informació diària. Cada dia entre les 09,00 i les 11,00 hores podran comunicar-se amb 

la directora , si s'escau amb el responsable de Esports 85 (prèvia sol·licitud), on podran 
efectuar qualsevol tipus de consulta o suggeriment de manera presencial o 
telefònicament al telèfon: 638096650 

● Preguem no es dirigeixin en cap cas als monitors, atès que això comporta el deixar 
sense atendre els nens mentre vos atenem. 

Servei de menjador  

Serà exclusivament servei de tupper. 

Matinera  

S'ofereix el servei d’escola matinera, el qual hem reflectit amb anterioritat, on les activitats a 
desenvolupar, atesa la barreja d'edats que tindrem seran bàsicament de ludoteca (jocs, 
contes, etc.) 

Delegat de protecció del menor 

Us informem que des d'aquest any entra en vigor la llei de la protecció del menor , la qual 
facilita a l'escola d'estiu un delegat del menor el qual vetllarà pel benestar dels menors. En 
aquest cas serà la directora del campus , per qualsevol dubte al respecte us podeu posar 
en contacte amb ella. 

       ESPORTS 85 
       Eva Serra 
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