
Prepareu la maleta amb tot el material de l’equip mínim, i recordeu que aquest any hi ha
material extra:

Mascaretes d’un sol ús, una per cada dia.     
Bossa per guardar els plats i coberts.

Us recordem els requisits per a què l’infant pugui participar en l’activitat:
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal al dia.

*Us adjuntem el llistat de comprovació de símptomes

Aquest any tots els torns tindran una estona de reforç escolar, porteu quadernets de vacances
o deures de l’escola. Si considereu que els vostres fills/tutorats ja han fet prou feina escolar,
poden portar un llibre de lectura, mandales o un quadern de pintura.

*La roba de llit, sac de dormir i tovalloles s’han d’haver rentat a una temperatura superior als 60
graus.

ÚLTIMS AVISOS

PREPARATIUS:

DIA D'ARRIBADA:

Si t’ha tocat el grup de convivència: PASTANAGUES
La teva hora d’arribada al campament és: 18:30 – 19:15

Si t'ha tocat el grup de convivència: ESPINACS
La teva hora d’arribada al campament és: 17:00 – 17:45

Si t’ha tocat el grup de convivència: ALBERGÍNIES
La teva hora d’arribada al campament és: 17:45 – 18:30

És molt important que
vingueu puntuals a l’hora

que us ha tocat, sinó
l’activitat començarà sense

vosaltres!

Recordeu que per arribar a Llaberia tenim 8km de carretera de muntanya, aneu amb compte i
vigileu amb els ciclistes.

(Els infants no poden tenir medicaments, diners, ni mòbils a les seves motxilles / No ens fem
responsables de les pèrdues)

Tovallons de paper.



Grup de convivència: ESPINACS                           La teva hora de recollida és: 10:30 – 11:00

Grup de convivència: ALBERGINIES                    La teva hora de recollida és: 11:00 – 11:30

Grup de convivència: PASTANAGUES                 La teva hora de recollida és: 11:30 – 12:00

DESPRÉS DE CAMPAMENTS:
És molt important seguir realitzant la comprovació de símptomes durant 14 dies després de
finalitzar l’activitat, en el cas que algun infant tingui algun dels símptomes compatibles amb la
COVID-19, ens heu de trucar i informar. 
Telèfons:
Del 19 de juliol al 16 d’agost 977 26 51 36 (Llaberia) 
A partir del 17 d’agost 977 41 73 18 (Tivissa)

INSTRUCCIONS A L'ARRIBAR:

El monitor/a responsable del grup de convivència recollirà l’infant i l’ajudarà amb les maletes.

Ens trobarem al pàrquing de l’entrada del poble.

Un cop arribeu, espereu-vos al cotxe fins que un monitor vingui i us prengui la temperatura.

Baixeu del cotxe, només l’infant i un acompanyant amb la mascareta posada, i dirigiu-vos a la
taula d’inscripció.

Poseu-vos solució hidroalcohòlica que trobareu a la taula.

Entregueu la documentació: fitxa d’inscripció, declaració responsable, targeta
sanitària (original), resguard de l’ingrés.

Porteu els diners exactes per si voleu:
BAR ESFORÇ
RECULL DE FOTOS 10€
CD de música 3€

Si l’infant porta alguna medicació, també s’ha d’entregar.
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DIA DE SORTIDA:
Igual que el dia de l’arribada, recollireu als vostres infants al pàrquing de l’entrada del poble.

Un cop arribeu al pàrquing dirigiu-vos a la taula amb mascareta, un monitor/a us entregarà la
documentació i tot seguit cridarem al vostre infant i al seu monitor/a de referència perquè

pogueu parlar amb ell per saber com ha anat la setmana.

GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES!!

ÚLTIMS AVISOS



 

 

LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES DELS 
INFANTS I JOVES QUE PARTICIPEN EN LES ACTVITATS DE LLEURE D’ESTIU 

 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que 
us poseu en contacte amb els responsables de la mateixa per comunicar-ho.  

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 
1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 


