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Dossier Pares 

Estiu Esportiu a Puigpelat 2013 
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Des del Consell Esportiu de l’Alt Camp, us volem presentar la 

segona edició de:  L’ESTIU ESPORTIU DE PUIGPELAT ’13 

Des de l’AMPA de l’escola Joan Plana, després de l’èxit de l’any passat, es van posar en 

contacte amb nosaltres ja fa uns mesos per repetir el casal esportiu per a la mainada de 

l’escola i extensiva als infants de la Vila. 

El Consell Esportiu ha preparat un estiu força esportiu, amb moltes i diverses activitats. 

Tal i com demanen els temps actuals s’ha fet un esforç per adaptar-nos a les necessitats 

tant de l’AMPA com dels pares, oferint una activitat atractiva per als infants i amb una 

gran flexibilitat d’inscripció i d’horaris. 

Les sis setmanes que dura l’Estiu Esportiu, fa que sigui una activitat prou allargada en el 

temps com per donar servei a molts infants i al les seves famílies. Els nens i nenes tenen 

sis setmanes per poder fer diferents activitats lúdic - esportives. La inscripció serà per 

setmanes, per permetre la màxima flexibilitat a les famílies, tenint en compte que hi ha 

d’haver un mínim de 30 inscrits per setmana per poder dur a terme l’activitat. 

L’horari de l’activitat serà de 9:00 a 13:00, amb la possibilitat de sol·licitar servei 

d’acollida de 8:00 a 9:00 i per sortir a les 14:00 o a les 15:00 ja sigui amb dinar o sense. 

Amb el que tornem a flexibilitzar molt l’horari per adaptar-nos a un gran ventall de 

possibilitats. 

Important: 

L’AMPA de l’escola Joan Plana de Puigpelat te contractada una assegurança d’accidents 

per a tots els associats de l’AMPA. 

Per altre banda, aquells nens que no formen part de l’AMPA hauran d’abonar una taxa 

de 6€ per l’assegurança que té contractada el Consell Esportiu de l’Alt Camp. 
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Dates límit d’inscripció: 

Per fer la inscripció a l’ESTIU ESPORTIU PUIGPELAT ’13, s’hauran de respectar les 
dates límit. Passada la data límit no es podrà inscriure cap infant a l’activitat. 

Per tenir dret a la subvenció s’haurà de fer la inscripció abans del dia 13 de juny de 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el següent quadre trobem l’horari que es farà cada dia, amb les activitats opcionals 
incloses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies D’activitat Últim dia per fer la inscripció 

Del 25 al 28 de juny 13 de juny 

Del 1 al 5 de juliol 25 de juny 

Del 8 al 12 de juliol 1 de juliol 

Del 15 al 19 de juliol 8 de juliol 

Del 22 al 26 de juliol 15 de juliol 

Del 29 de juliol al 2 d’agost 22 de juliol 

Acollida De 8:00 a 9:00 

Activitat lúdic - esportiva De 9:00 a 13:00 

Acollida De 13:00 a 14:00 

Acollida De 13:00 a 15:00 
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Horari de l’activitat 

En el següent quadre hi trobem l’horari setmanal una miqueta més detallat. 

 

Què cal portar cada dia:  

� Esmorzar 

� Roba i calçat esportiu (els més petits una muda) i gorra pel sol 

� Roba de bany (tovallola, banyador, xancletes, raspall o pinta, casquet de bany 
opcional) 

� Aigua (cantimplora o ampolleta) 

� Crema solar (a més a més de la que ja s’hauran d’haver posat a casa) 

� Per al menjador (got i tovalló marcats amb el nom) 

 

Coses que no hem de portar: 

� Diners ni objectes de valor 

� Telèfon mòbil 

� Aparells electrònics (MP3, PSP, ...) 

� Roba i calçat no esportiu 

 

 

 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

de 9:00 a 9:30 
Activitat 

 Lúdic - esportiva 

Activitat  

Lúdic – esportiva 

Activitat  

Lúdic- esportiva 

Activitat 

 Lúdic - esportiva 

Activitat 

 Lúdic - esportiva 

De 9:30 a 10:00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

De 10:00 a 11:00 
Activitat  

Lúdic - esportiva 

Activitat 

 Lúdic - esportiva 

Activitat 

 Lúdic - esportiva 

Activitat 

 lúdic- esportiva 

Activitat  

Lúdic - esportiva 

D’11:00 a 11:50 Curs de Natació Curs de Natació Curs de Natació Activitat esportiva Curs de Natació 

De 12:00 a 13:00 
Activitat 

 Lúdic - esportiva 

Activitat 

Lúdic -  esportiva 

Activitat 

 Lúdic - esportiva 

Activitat 

 Lúdic - esportiva 

Activitat 

 Lúdic - esportiva 
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Coses a tenir en compte: 

� Si el nen ha de marxar de l’activitat, s’ha d’avisar al monitor amb antelació i dir 

qui el vindrà a buscar, i a quina hora, per poder dir en quina instal·lació estarà 

l’infant. 

� En la mesura del possible marqueu la roba. 

� En el cas que el vostre fill/-a hagi de prendre una medecina, comunicar-ho en 

privat al monitor del vostre fill i portar recepta mèdica amb el nom del 

medicament, dosis i hores d’administració. 

Instal·lacions: 

S’utilitzaran les següents instal·lacions municipals:  

� Antiga escola 

� Pista poliesportiva 

� Piscina municipal 

� Local social 

 

També farem alguna excursió ja sigui a peu o en bicicleta pels camins del voltant de 

Puigpelat, sempre adequat al nivell del grup. 

 

Responsables de l’activitat: 

Els responsables de l’activitat son persones amb experiència en el món del monitoratge 

esportiu, amb la titulació corresponent i contractats pel Consell Esportiu de l’Alt Camp. 

 

Activitats: 

Les activitats realitzades seran, bàsicament, de caire esportiu. Es treballarà la 

psicomotricitat, els jocs preesportius, diferents esports i activitats diverses. Sempre 

adequat a l’edat del grup que tinguem.  
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Cada monitor tindrà un grup diferent, separats per edats i cada grup farà activitats 

diferents, tot i que hi pugui haver moments puntuals que hi hagi dos grups o més que 

facin alguna activitat de forma conjunta. 

Activitats especials: 

1. CURS DE NATACIÓ: També es farà un curs de natació dins de l’ESTIU 

ESPORTIU a PUIGPELAT, aquest es farà de 4 dies a la setmana, deixant el dijous 

sense curs de natació per poder fer altres activitats. 

a. En aquesta activitat es faran grups per nivells, això vol dir que és possible 

que hi hagi nens de diferents edats en el mateix grup, ja que és molt 

important que en aquesta activitat el grup sigui homogeni. 

b. En el curs de natació hi podrà haver nens que no estiguin formant part de 

l’ESTIU ESPORTIU a PUIGPELAT, ja que s’ha arribat a un acord amb 

l’Ajuntament.  

2.  ACTIVITATS PUNTUALS: 

c. S’ha reservat el dijous per poder fer activitats puntuals de característiques 

una miqueta diferents a les habituals. Algun dijous podem destinar el dia a 

fer jornada temàtica, on és possible que reorganitzem el grup en funció del 

nivell de destresa en aquella activitat. Per exemple podem fer jornada en 

bicicleta, on els nens i nenes que dominin més la bicicleta puguin anar per 

camins de la vora de Puigpelat i els que no la dominin tant, es quedin a la 

pista poliesportiva a fer un circuït d’habilitats,... També es pot fer el dia del 

patí, cursa d’orientació, una excursió a peu, ... Totes aquestes activitats 

s’avisaran amb temps per poder preparar el material necessari. 
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3. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 

1. Els preus de les acollides puntuals i que s’hauran d’abonar directament als 

monitors, seran de  

• De 8 a 9h .................. 3€/dia 

• De 13 a 14h .............. 3€/dia 

• De 13 a 15h .............. 6€/dia (dinar no inclòs) 

• Dinar 3,80 €/dia 
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ANNEXOS 
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Casal Estiu Esportiu 2013 
 
 
 
 
 
Jo, _________________________________________________________, amb DNI_______________________, 
com a pare/mare/tutor 
 
 

1) autoritzo a ...................................................................................................................................... a participar en 
totes les activitats i sortides que es facin durant el casal d’estiu de l’Escola Joan Plana de Puigpelat 
organitzat pel Consell Esportiu de l’Alt Camp (CEAC), entre els dies 25 de juny i 2 d’agost de 2013. Faig 
extensiva aquesta autorització a totes les decisions o intervencions medicoquirúrgiques urgents que 
determini l’autoritat sanitària. 

                   
Firma 

 

 
 
 

2) autoritzo a l’AMPA de l’Escola Joan Plana de Puigpelat i al Consell Esportiu de l’Alt Camp (CEAC),  a 
captar i cedir imatges del nen/a ....................................................................................................................................,  
per utilitzar-les en la  web de l’AMPA, del Consell Esportiu de l’Alt Camp i d’altres documents relacionats 
amb el casal. 

                            
Firma 
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Casal Estiu Esportiu 2013  
 
 

FITXA INFORMATIVA 
 
 

 
 
 
 
 

 
Té alguna malaltia crònica? (en cas d’al·lèrgia especifiqueu a què i quines reaccions té) 
asma, epilèpsia, problemes quirúrgics…? 
 
 
Té algun impediment físic o psíquic? 
 
 
És intolerant a algun aliment? Quin? 
 
 
Pren alguna medicació habitualment?  
(Si fos així, cal portar recepta mèdica amb el nom del medicament, dosis i hores 
d’administració). 
 
 
ALTRES: 
 
Si és de P3, fa migdiada?  SI / NO 
 
Menja: De tot / Molt / Poc / Li costa 
 
Sap nedar? 
 
Altres observacions: 
 

 
 
 

Nom del nen/a  
 
........................................................................................................................ 

 
 
 
 

FOTO 
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Casal Estiu Esportiu 2013  
 

 

Lloc: Escola Vella de Puigpelat i altres equipaments municipals 

Organitza: AMPA  Escola Joan Plana i Consell Esportiu de l’Alt Camp (CEAC) 

Direcció: Jordi Contijoch 

Durada:  del 25 de juny al 2 d’agost de 2013 

Edats: Nens de P3 fins a 6é 

Horaris: Diferents opcions horàries de 8 a 15 hores 

El curset de natació està inclòs en el preu 

Les activitats variaran en funció dels grups d’edat i/o capacitat 

 

 

REQUISITS: 

 

Només gaudiran de la subvenció, totes les inscripcions que es facin abans del dia 13 de 
juny, i que compleixin com a mínim un dels requisits següents: 

 

- Ser alumne de l’Escola Joan Plana de Puigpelat 

- Ser resident a Puigpelat  

- Familiar treballador de SCA 

 

INSCRIPCIONS: 

 

* Per formalitzar la inscripció, cal adjuntar els següents documents i dipositar-los a la 
bústia de l’AMPA, o entregar en mà al local de l’AMPA els dies 12 i 13 de juny de les 16 a 
les 17h. A partir del 15 de juny només es podran de dipositar a la bústia de l’AMPA i 
aquestes no gaudiran de la subvenció. 

 

* Full d’inscripció i fitxa informativa degudament complimentades 

* Fotografia del/a nen/a 

* Fotocòpia de la Targeta Sanitària 

* Fotocòpia del llibre de vacunació 

* Copia de l’ingrés al Nº de compte: 2107- 0098 - 47- 3101962108 

 

Anul.lacions: Es valoraran sempre que hi hagi una causa mèdica o familiar justificada. 
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Si No Si No Si No Si No

Jo,

Signatura

29 juliol a 2 d'agost 8 € 32 € 8 € 16 €

Acollida 8 a 9

8 €

Activitat 9 a 13 Acollida 13 a14 Acollida 13 a 15 Dinar

15 al 19 de juliol

NIF Tlf mob.

Població CPAdreça

DADES DEL TUTOR LEGAL
Cognom 1

Resident a Puigpelat Familiar treballador SCA
Encerclar l'opció correcta

Nom

Cognom 1 Cognom 2 Nom
NIF CATSALUT (4 lletres 10 numeros)

Soc de l'AMPA Alumne E. Joan Plana

Escola
Data Naix.

_________________,________/_____________/ de 20____

8 €

25 al 28 de juny
1 al 5 de juliol
8 al 12 de juliol

22 al 26 de juliol

8 €

_________________________________________________________________________________________________________

Com a tutor o tutora de l'alumne amb les dades que consten en aquest full demano que pugui participar de l'activitat indicada en 
aquest full, dacord a les condicions establertes. En el cas de pares separats o divorciats serà necessari el nom cognoms, NIF 

19,0 €
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge, el Consell Espotiu de l'Alt Camp demana el consentiment als participants o als tutors legals, en el cas dels menors, per poder publicar fotografies on 
apareguin els interessats o els seus fills i filles.

CONSELL ESPORTIU DE L'ALT CAMP

DADES DE L'ESPORTISTA

Assegurança no sosis 
AMPA6,4

ESTIU ESPORTIU                                           PUIGPELAT '13

Preus per activitat subvencionada

Correu @Tlf fix
Cognom 2

8 €

25,6
32 €
32 €
32 €
32 €

6,4
8 €
8 €
8 €
8 €

12,8
16 €
16 €
16 €
16 €

15,2
19,0 €
19,0 €
19,0 €
19,0 €

6 €

Total a pagar
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Si No Si No Si No Si No

Jo,

Signatura

19,0 €10 € 20 €29 juliol a 2 d'agost 10 € 43 €

_________________,________ /_____________/ de 20____

_________________________________________________________________________________________________________

Com a tutor o tutora de l 'alumne amb les dades que consten en aquest full demano que pugui participar de l'activitat indicada  en 
aquest full, dacord a les condicions establertes. En el cas de pares separats o divorciats serà necessari el nom cognoms, NIF 

D onat que el  dret a  la pròpia imatge està reconegut a l’ar ticle 1 8.1 de la Constitució i  regulat per la Llei 5/1 982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intim itat personal i 
famil iar i  a la pròpia im atge, el  Consell  Espotiu de l'Alt Camp demana el consentiment als participants o als  tutors legals, en el cas dels  menors, per poder publicar fo tografies on 

apareguin els interessats o els seus fills i  fi lles.

6 €

19,0 €
19,0 €

Total a pagar

22 al 26 de juliol 10 € 43 €

10 € 20 €

20 €
43 €

10 €
10 € 20 €

8 al 12 de juliol 10 € 43 €
15 al 19 de juliol 10 €

20 € 19,0 €
19,0 €

15,2 €
1 al 5 de juliol 10 € 43 €

9 €38 €
10 €

Preus per activitat NO subvencionada

Acollida 8 a 9 Activitat 9 a 13 Acollida 13 a14 Acollida 13 a 15 Dinar Assegurança no sosis 

AMPA18 €25 al 28 de juny 9 €

NIF Tlf fix Tlf mob. Correu @

CONSELL ESPORTIU DE L'ALT CAMP

CP

ESTIU ESPORTIU                                           PUIGPELAT '13

DADES DE L'ESPORTISTA
Cognom 1 Cognom 2 Nom Escola
Data Naix. NIF CATSALUT (4 lletres 10 num eros)

Adreça Població

Cognom 1 Cognom 2 Nom

Soc de l 'AMPA Alumne E. Joan Plana Resident a Puigpela t Familiar treballador SCA

DADES DEL TUTOR LEGAL
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