
C A M PA M E N T S
M O N T E S Q U I U

JOVES



DE QUÈ PARLAREM?

1. Equip de responsables.

2. On anem?

3. Què treballarem?

4. El centre d’interès

5. Quin horari farem?

6. Què farem?

7. Quin material necessitem?

8. Altres informacions

9. Drets i Deures



EQUIP DE RESPONSABLES

Adrià Joana

JOVES



ON ANEM?
La Devesa de Montesquiu

L’Escola de Natura de La Devesa de les Codines, és un
equipament situat en el terme municipal de Montesquiu a
cavall de les comarques d’Osona i el Ripollès.



ON ANEM?
La Devesa de Montesquiu

•El Campament Juvenil La Devesa està situat a la mateixa finca que la casa 
de colònies Les Codines, propietat de la Diputació de Barcelona i gestionada 
en concessió per Fundesplai.

•Té un menjador-aixopluc amb taules i bancs, sanitaris adaptats i una cuina
totalment equipada amb foc de gas, estris de cuina, nevera i congelador.



QUÈ TREBALLAREM?

Autonomia

Compartir

Convivència

Creativitat

Hàbits



QUÈ ÉS UN 

CENTRE 

D’INTERÈS?

Un centre d'interès és 

un tema sobre el qual es 

treballa tota una sèrie 

d'activitats a un centre 

d'esplai. Aquest tema pot 

ser triat pels monitors i 

monitores o bé pels 

infants que hi participen. 

Normalment, un centre 

d‘interès parteix d'un 

tema com a eix 

transversal de totes les 

activitats que es faran: 

tant activitats setmanals, 

com a les sortides, casals 

o colònies.

EL CENTRE D’INTERÈS
La guerra a esclatat al nostre país! Les 

bombes cauen sobre les teulades de les 

cases del nostre voltant. Només queda 

una opció, fugir cap a Europa per 

refugiar-nos.

Podrem superar les dificultats que ens 

esperen en el camí?



NORMATIVA COVID19

• Cal que comproveu els símptomes del vostre fill 

ABANS de portar-lo a l’estació.

• Es farà comprovació diària de símptomes.

• Neteja de mans durant els canvis d’activitat, 

lavabos, abans i després de menjar...

• Mascareta OBLIGATÒRIA en tots els moments 

indicats pel Procicat.



HORARI
8:00 h BON DIA!!!!!!

8:30 h Servei de Cuina

9:00 h Anem a esmorzar.

9:45 h Tasques Grupals.

10:00 h Activitat de matí.

12:00 h Servei de Cuina

13:30 h Anem a dinar

14:30 h Temps lliure.

16:00 h Activitat de tarda.

17:30 h Anem a berenar.

18:00 h Activitat de tarda.

19:00 h A la dutxa i Tasca de Cuina

20:45 h Anem a sopar 

21:45 h Activitat de nit

22:45 h BONA NIT!!!!!!

Els campaments seran intensos, així doncs segons el 

ritme dels nois i noies potser farà falta allargar o 

escurçar algunes de les activitats en benefici de tots.



QUÈ FAREM?
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PER VESTIR

QUÈ NECESSITEM?

• 1 jersei gruixut o forro polar

• 6 pantalons curts

• 6 samarretes de màniga curta

• Samarreta de màniga llarga 
(optatiu)

• 6 mudes de roba interior i mitjons

• 1 pantaló llarg

PER A LA 

HIGIÈNE

Tovallola de dutxa

Necesser:

Raspall de dents

Pasta de dents

Pinta o raspall

Xampú i gel

Material higiene intima (noies)

Deshodorant

10 mascaretes higièniques

Crema Solar



CALÇAT

QUÈ NECESSITEM?

PER LA PISCINA

• Calçat còmode (tancat)
• Botes de muntanya (molt

important)
• Xancles lligades o escarpins
• 2 parells de mitjons alts

• Tovallola

• 2 Banyadors (1 vell)

PER MENJAR
• 2 tovallons de roba
• Carmanyola hermètica, coberts i 

got (aquest serà el material per 
menjar durant els campaments) –
Tot aquest material ha de ser 
d’alumini

• Bossa de tela per guardar i assecar 
els estris

Sac de dormir

Marfega

2 pijames

PER DORMIR



ALTRES

QUÈ NECESSITEM?

• Lot  AMB PILES 

• Mocadors de paper

• Samarreta de màniga curta de 

color blanc

• 1 bossa per guardar la roba bruta

• Pastilla de sabó (per la bugada)

• Impermeable o capelina

• Cantimplora (1 litre mínim)

• Gorra o barret

• Loció antimosquits

• Protector per als llavis

• Protector solar adient

• Motxilla gran

• Motxilla petita (que no sigui de 

cordes)

IMPORTANT!! Aquest material serà d’ús personal exclusivament. 

NO ES POT COMPARTIR. 



ALTRES INFORMACIONS

• Motxilla gran per a la roba i demés estris

• Motxilla petita (dins la gran) amb l’esmorzar i dinar del primer 

dia i per a les excursions

• Roba i calçat còmode pel viatge

• Peça d’abric a mà per si refresca

• Impermeable o capelina a mà per si plou! 

• Targes sanitàries originals que recollirà l’Adrià

PUNTUALITAT!!!!!

EL DIA DE SORTIDA



ALTRES INFORMACIONS
SI HI HA MEDICACIÓ

• Medicament (marcat amb nom)

• Recepta

• Posologia

• Autorització signada

• Donar-ho el primer dia al responsable del grup

Per evitar possibles plagues de polls preguem que reviseu els

vostres fills/es abans de marxar de campaments. En cas de que

siguin propensos/es preguem que portin el tractament que utilitzen.



ALTRES INFORMACIONS
COM QUEDEAREM?

Enguany anirem de Campaments en tren.

El lloc de quedada a l’anada i la tornada serà davant de l’estació

de Renfe d’Hospitalet.

Divendres 2 de Juliol

Lloc: Estació Renfe Hospitalet

Hora: 9h

Divendres 9 de Juliol

Lloc: Estació Renfe Hospitalet

Hora: 17h

MOLTA PUNTUALITAT! EL TREN NO ENS ESPERA!!



DRETS I DEURES
Els campaments d’estiu han de ser un espai de convivència amb els mínims 

conflictes possibles. Això demana que recordem abans d’iniciar les 

activitats quines són les regles del joc d'aquesta convivència.

IMPORTANT

• NO està permès fumar tabac ni consumir altres substàncies nocives o 

ensucrades (refrescos o begudes energètiques).

• NO es permetrà, ni tolerarà, cap acte ni actitud de violència o 

assetjament sexual. També queden inclosos aquells que siguin racistes, 

xenòfobs, per creences religioses i per orientació sexual.

• Els i les Joves tenen permès portar el mòbil, però, el seu ús estarà 

regulat per l’equip educatiu i en cap cas s'utilitzarà durant les activitats. 

L’EQUIP NO ES FARÀ RESPONSABLE D’AQUEST MATERIAL!! 

• NO han de portar diners ni menjar extra.



EL CLUB A LA XARXA
TOT L’ESTIU ACTUALITZAT A LES NOSTRES XARXES

fb.com/CEBellvitge

twitter.com/ClubBellvitge

instagram.com/ClubBellvitge

instagram.com/jovesceb

bellvitge.fundesplai.org

#estiualceb



TORN DE 
PREGUNTES

G R À C I E S  P E R  V E N I R


