DOSSIER EXPLICATIU
CAMPAMENTS ESFORÇ 2020

Des de la Fundació Esforç creiem que aquest any, més que mai, es necessita un espai de
connexió amb la natura i retrobament amb els companys i companyes . Sabem que la situació
en que ens trobem, ens obliga a viure uns campaments diferents, però això no vol dir que
deixem de gaudir d’uns dies únics i que deixen petjada.
Per tal de fer-ho possible, estem treballant i informant-nos per tal de complir la nova normativa
vigent i assegurar a les famílies el màxim benestar del seus infants.
En aquest document us presentem la nova organització i adaptació dels Campaments Esforç
2020 en aquesta situació excepcional que estem vivint. Per això us preguem que llegiu bé tot
el document ja que hi ha canvis considerables a diferència d’altres anys.

1- ES FARAN CAMPAMENTS AQUEST ANY?
Sí, sempre i quan a l’estiu ens trobem en una fase de l’epidèmia que ens ho permeti i la
Fundació cregui oportú realitzar les activitats d’estiu, tenint en compte la normativa que s’ha
d’aplicar i el nombre d’infants inscrits.

2- COM S’ADAPTARAN ELS CAMPAMENTS? QUINES MESURES DE SEGURETAT
ES PRENDRAN?
Per tal de poder realitzar les activitats de lleure aquest estiu, la Generalitat ha tret una sèrie
de protocols i normatives que van actualitzant segons l’evolució de l’epidèmia. Estem
adaptant les nostres instal·lacions i les activitats per tal de poder realitzar els campaments.
Aquestes mesures de seguretat són les aplicables a dia d’avui. Podria ser que a l’estiu la
situació hagi evolucionat (esperem que a bé) i per tant algunes d’aquestes mesures variïn.
A continuació us exposem les mesures que afecten al funcionament d’aquest any:


Grups de convivència. Aquests grups de convivència es conservaran durant els 7
dies1, on cada grup tindrà els seus espais i materials propis. Realitzaran les activitats
de manera separada i no es podran barrejar entre grups.



Responsable de prevenció i higiene. En cada torn hi haurà un monitor/a que vetllarà
pel compliment de les mesures de seguretat i els protocols establerts. Aquest
monitor/a, haurà rebut una formació (que serà dissenyada i impartida pel departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya) destinada a aprofundir en les mesures de

1 Explicació dels torns a la pàgina 4
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protecció. També disposarà del protocol de comunicació entre l’equip de dirigents i els
serveis de salut davant de qualsevol incidència, especialment relacionada amb la
Covid-19.


Distància física. Des del Govern, se’ns demana que plantegem activitats per afavorir
la distància de dos metres entre els participants als campaments. Estem treballant per
tal de que les activitats afavoreixin aquest distanciament però que a la vegada no
suposin un distanciament social ni emocional, ni perdin la part lúdica. Les Autoritats
Sanitàries indiquen que aquests dos metres són especialment necessaris en els
espais tancats i poc ventilats, i és per això que també prioritzarem, sempre que el
temps ens acompanyi, activitats a l’aire lliure.
Hi haurà situacions en què no serà possible mantenir aquestes distàncies i en aquests
moments caldrà l’ús de mascaretes. És per això que cada participant haurà de portar
una mascareta d’un sol ús per cada dia. (ho trobareu especificat a l’apartat de
material).



Prioritzar activitats a l’aire lliure. Seguint la nostra línia de sempre, les activitats dels
campaments seran totes a l’aire lliure per tal de garantir les distàncies de seguretat i
la ventilació, sempre i quan el temps ens ho permeti. En cas de pluja, cada grup tindrà
un espai interior assignat, amb un mínim de 4m2 per cada infant, tal i com s’indica en
el protocol.



Casetes i carpes. Hem aplicat a les distàncies indicades al document de
“Recomanacions dormitoris, menjadors, lavabos i dutxes”.



Menjador. Hem aplicat a les distàncies indicades al document de “Recomanacions
dormitoris, menjadors, lavabos i dutxes”.



Lavabos. La zona de lavabo és compartida, però cada grup de convivència tindrà
assignat:
o

Un vàter.

o

Un urinari.

o

Una dutxa.

o

2 o 3 piques pel rentat de mans.

o

3 punts d’aigua pel rentat de plats.

Tot i ser una zona conjunta, s’evitarà que els diferents grups coincideixin en l’espai.
Aquest es desinfectarà seguint la normativa de Salut.


Rentat de mans i solucions hidroalcohòliques. Les mans es rentaran a l’arribada i
a la sortida dels infants, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC,
abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar.
Disposarem de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics del campament.
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Desinfecció i ventilació. Aplicarem un pla de neteja, desinfecció i ventilació d’espais
a partir dels documents realitzats pel Departament de Salut.



Llista de verificació de símptomes. Els Responsables de Prevenció i Higiene
disposaran d’un registre diari, facilitat pel Departament de Salut, per tal de poder
comprovar si algun infant té simptomatologia compatible amb el COVID-19.
Disposaran també d’un Pla de confinament proposat per la Generalitat, que seguiran
en cas que hi hagi algun participant amb simptomatologia.



Entrades i sortides esglaonades dels campaments. Les arribades i sortides dels
campaments es faran de manera esglaonada. Les recepcions seran durant el
diumenge a la tarda i les sortides durant el dissabte al matí. D’aquesta manera, els
monitors/es tindrem temps de poder desinfectar tots els espais.
També caldrà que tant els infants com les famílies compleixin les mesures de
seguretat (portar mascareta, mantenir distàncies, etc.).
Quan s’apropin les dates de campaments, us informarem més concretament del
funcionament i dels horaris de les entrades i sortides.

3- QUINES MESURES HAURAN DE TENIR EN COMPTE LES FAMÍLIES ABANS DE
PORTAR ELS INFANTS?
Les famílies haureu de firmar, abans de començar els campaments, una Declaració
responsable que ens farà arribar la Generalitat, per tal que les famílies acreditin l’estat de
salut dels infants i adolescents.
Tal com dicta el protocol, tots els infants han de tenir el calendari de vacunació al dia.
Per altra banda, els infants i joves que per algun motiu siguin considerats població de
risc NO podran participar als campaments d’aquest estiu.
Us recomanem que accediu a l’espai per famílies de l’ “Estiu amb lleure” de la Generalitat de
Catalunya: https://www.estiuamblleure.cat/ca/consells-per-a-les-families/

4- SERAN ELS CAMPAMENTS UN ESPAI LLIURE 100% DE COVID-19?
Des de la Fundació Esforç som molt conscients de la responsabilitat que ens pertoca en el
moment que assumim dur a terme els campaments. Portem setmanes buscant alternatives i
les opcions més vàlides per garantir la seguretat i la protecció dels infants el màxim possible,
tot i això, hem de ser conscients que el risc 0 no existeix.
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Nosaltres aplicarem tots els protocols dictats per Salut, però això no garanteix que estiguem
lliures de contagis.
Encara que les famílies ens acrediteu que l’infant no ha tingut contacte amb persones
contagiades, pot ser que aquest sigui asimptomàtic o que no desenvolupi el virus fins més
endavant.

Per tant, apel·lem a la responsabilitat de cada pare/mare o tutor, per acceptar i entendre els
riscos que comporta la inscripció dels infants als campaments.

5- HI HAURÀ DIFERÈNCIA ENTRE CAMPAMENTS I ESCOLA D’ESTIU? HI HAURÀ
REFORÇ ESCOLAR?
A causa de la situació actual, no hi haurà una diferenciació entre Campaments i Escola
d’Estiu. Per tal de poder gestionar bé els grups i complir els protocols d’higiene i distància, els
torns no seran de més 30 infants i tindran una durada de 7 dies.
Creiem oportú i necessari que els infants i adolescents dediquin una hora al dia a fer reforç
escolar. Així doncs, hauran de portar els seus propis quaderns d’estiu, i material necessari
per realitzar les activitats, per tal que els monitors/es els puguin acompanyar en aquest procés
d’aprenentatge.
En aquests torns, hi seguirà havent les activitats de cada any: excursions, gimcanes, foc de
campament, tallers, etc., però serà un ritme més calmat, on podrem desconnectar i estar a
prop de la natura i amb els iguals.

TORNS DE CAMPAMENTS 2020
Aquest any, tal com hem especificat anteriorment, els torns seran de 7 dies. A l’hora de
realitzar la inscripció, haureu d’especificar en quin torn voleu apuntar als nens/es.

TORN DATES

IMPORT

A

Del 19 de juliol al 25 de juliol

236,00€

B

Del 26 de juliol al 1 d’agost

236,00€

C

Del 2 d’agost al 8 d’agost

236,00€
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Del 9 d’agost al 15 d’agost

D

236,00€

La inscripció no assegura l’estada en el torn indicat, ja que les places són limitades i aquestes
seran assignades segons l’ordre d’inscripció.
És possible que...
–

Us suggerim un canvi de torn, en el cas que hagueu apuntat a l’infant en un torn on
no hi ha més nens/es de la seva edat.

–

Es reorganitzin els torns, en el cas que quedin incomplerts.

–

Si hi ha molta demanda, ens plantejarem la possibilitat d’obrir un nou torn.

–

Si no hi ha demanda, es cancel·larà el torn que no arribi al mínim de places.

6- ES PODRÀ INSCRIURE ALS INFANTS MÉS DE 7 DIES?
No, només farem torns de 7 dies, ja que entre torn i torn haurem de desinfectar tots els espais.

7- QUINS HORARIS SERAN ELS D’ENTRADA I SORTIDA?
Les arribades i sortides dels campaments es faran de manera esglaonada. Les entrades
seran durant el diumenge a la tarda i les sortides durant el dissabte al matí. D’aquesta
manera, els monitors/es tindrem temps de poder desinfectar tots els espais.
CADA INSCRIT REBRÀ UN CORREU ELECTRÒNIC

ASSENYALANT L’HORA

D’ARRIBADA. No es podrà arribar abans ni després, per evitar aglomeracions.
Aquest any no hi haurà dia de pares ni dinars de germanor, per evitar aglomeracions.

8- QUINS TIPUS D’ACTIVITATS FAREM?
Als Campaments Esforç seguirem amb la mateixa essència d’activitats de cada any. Dins de
les nostres possibilitats, realitzarem activitats lúdiques on el distanciament físic no sigui un
obstacle per la diversió i l’esbarjo.
Realitzarem activitats com: Jocs, excursions, gimcanes, manualitats, focs de campament,
tallers, reforç escolar, piscina, etc., sempre lligades per centre d’interès.
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9- HI HAURÀ BANC ESFORÇ (moment llaminadures)?
En el moment de realitzar la inscripció el dia d’arribada, els progenitors o tutors tenen la
possibilitat de deixar diners al “Banc Esforç”, on els infants a través de tiquets, es gasten en
llaminadures. També hi ha la possibilitat de comprar una samarreta Esforç.

10- HAUREM DE PORTAR ALGUN MATERIAL EXTRA?
Per tal d’evitar compartir material us demanarem que, a part de l’equipament mínim
especificat a la pàgina web, cada infant o adolescent també haurà de portar altre material
bàsic per aquest any: una mascareta per cada dia, una bossa per guardar els plats.
Més endavant, quan s’acosti les dates de campaments, us enviarem un llistat més específic
en com ha de ser tot aquest material.
També, a diferència d’altres anys, caldrà que porteu una muda per a cada dia, ja que aquest
any els infants no podran rentar la roba per motius sanitaris.

11- COM ES GESTIONARAN ELS MENÚS ADAPTATS PER ALS INFANTS QUE
TINGUIN AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES?
Com cada estiu, hi haurà una persona encarregada de preparar i portar els menús adaptats.
La responsable de cuina no tindrà contacte amb els infants per tal de seguir els protocols
establerts per la Generalitat.
12- HI HAURÀ BLOG DE FOTOS DELS CAMPAMENTS? I DVD DE FOTOS?
Com que aquest any seran uns campaments diferents, i es funcionarà a través de grups de
convivència, els monitors/es no tindran el temps que tenien altres anys per gestionar el blog
ni de fer fotografies per realitzar el recull fotogràfic.

13- ES PODRAN FER TRUCADES ALS INFANTS?
Per motius d’higiene i salut, aquest any no podrem oferir el servei de trucades al infants. En
casos excepcionals, es podrà trucar per parlar amb l’equip directiu o l’equip directiu es posarà
en contacte amb els progenitors o tutors.
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14- COM ES POT FER LA INSCRIPCIÓ?
Per fer la inscripció es necessari fer la reserva de la plaça:

Omplir el formulari de reserva de plaça que trobaràs al final de la pàgina web.
1. Realitzar el pagament de la paga i senyal (50€) a una de les comptes IBAN
que s’especifiquen més endavant. La plaça no es considerarà reservada fins
que s’hagi realitzat l’ingrés.
2. Un cop confirmada la plaça, us haureu de descarregar la “fitxa d’inscripció”
que

trobareu

a

la

pàgina

web,

omplir-la,

i

enviar-la

al

correu:

grupesfors@yahoo.es
A més s’haurà de portar l’original el dia d’arribada als campaments.
3. Realitzar el pagament final al compte IBAN que s’especifiquen més endavant.
IMPORTANT: En el concepte de la transferència s’ha de posar el nom i
cognoms de l’infant.
Cost de l’assegurança per infant: 6€.
Preu total de l’estada incloent assegurança
Descompte

Preu total

Preu total d’estada

estada un torn*

restant la paga i senyal

Un germà

0

236,00€

186,00€

Dos germans

10,00%

449,00€

349,00€

Tres germans

15,00%

650,50€

500,50€

Quatre germans 15,00%

852,00€

652,00€

*En el preu final ja està inclosa la assegurança.

4. Has de portar el resguard de la transferència el primer dia de l'estada.

COMPTE IBAN:
IBAN CAIXABANK: ES65 2100 4746 58 0200021876
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15- QUÈ PASSA SI ES CANCEL·LA EL MEU TORN DELS CAMPAMENTS?
Si es finalment es cancel·la el torn per part de l’entitat, la Fundació retornarà l’import total del
cost de l’activitat que ja s’havia pagat.

16- QUÈ PASSA SI FINALMENT EL MEU FILL/A NO VE ALS CAMPAMENTS I JA HE
FET LA INSCRIPCIÓ?
Si finalment, l’infant no pot venir als Campaments, per qualsevol motiu, l’entitat no retornarà
la part de la paga i senyal ja ingressada.

17- I ARA, QUÈ?
Des de la Fundació Esforç anirem informant-vos dels possibles canvis que es vagin produint
al llarg d’aquestes setmanes. Estigueu pendents de la pàgina web i Instagram.
Els monitors/es seguim treballant amb ganes, il·lusió i molta motivació, per fer uns
campaments lúdics i segurs per tots els infants!
Us esperem ben aviat!!

Gràcies per la vostra comprensió i confiança,
Fundació Esforç, juny de 2020

“Campaments Esforç: dies forts per a gent forta i valenta!”

8

