
RECORDEU QUE... 

ALTRES DADES... 

- El primer dia haureu d’entregar a L’ADRIÀ  la Targeta Sanitària 
Original, juntament amb els medicaments, receptes, etc... 

- El primer dia, les joves han de portar dins la motxilla petita l’es-
morzar i el dinar. 

- Anem de campaments, no cal portar coses com planxes de ca-
bell, videoconsoles, reproductors de tot tipus, diners, llaunes de 
beguda ni llaminadures. En cas de trobar algun objecte inade-
quat per als campaments serà requisat pels monitors i els torna-
rem l’últim dia. 

-Està permès portar telèfon mòbil. El seu ús estarà regulat per 
l’equip educatiu de joves i en cap cas ni aquest ni l’entitat es farà 
càrrec de pèrdues, robatoris o reparacions per mal ús. 

- Si voleu saber com ens van les colònies no dubteu en tru-
car al Club. Tel: 93.3354000, consultar el Facebook o l’Insta-
gram de joves (@jovesceb). 

Dades de: del 2 al 9 de Juliol  2021 
Lloc: Devesa Montesquiu (Ripollès) 
Equip de monitores: Joana i Adrià  
Hora de sortida: 9,00h Estació Renfe Hospitalet 
Hora d’arribada: 17,00h  Estació Renfe Hospitalet 

A Internet 
       facebook.es/CEBellvitge 

@ClubBellvitge 

bellvitge.fundesplai.org 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Al Club: 
Rambla de la Marina 161-177 
Tel. 93 335 40 00 
Fax  93 263 02 59 
08907 L’Hospitalet de Llobregat 

DEL 2 AL 9 DE JULIOL 

CAMPAMENTS  
JOVES 



Que Farem Durant Els Campaments? 

Ambientació 
Les activitats del campament giraran al voltant d’una historia la qual 
no es desvetllarà fins a l’arribada a la zona d’acampada. 
D’aquesta manera mantindrem viu el misteri. 
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Objectius 
 

- Treballar i millorar l’autonomia personal de cada noi/a, tenint 
en compte les seves capacitats i limitacions. 
- Poder gaudir d’un entorn diferent a l’habitual i aprofitar tot allò 
que ens ofereix la natura alhora que la respectem. 
- Poder gaudir d’uns dies amb amics i amigues que ja tenim o fa-
rem aquests campaments, i tots plegats passar-ho molt bé! 

Les activitats poden canviar per adaptar-les millor al grup 
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