CAMPUS D’ESTIU
P.B.BARCINO 2018

Campus d’estiu 2018
P.B.Barcino
Presentació director.
Un any més tornem a estar preparats per viure l’estiu. El campus d’estiu de l’Escola
de futbol P.B.Barcino, és un projecte educatiu que consta d’uns objectius i d’un
conjunt d’activitats programades.
El campus d’estiu 2018 presenta la possibilitat de cobrir les necessitats que els
infants tenen a l’estiu, oferint un campus de tecnificació de futbol, activitats
esportives i activitats d’oci, però sobretot es marca com màxim objectiu l’educació
d’aquests infants, que mitjançant activitats de lleure poden desenvolupar les seves
habilitats motrius poden millorar la seva formació social i sobretot poden aprendre
continguts de valors, actituds i normes.
El nostre repte com a monitors es educar en el lleure als infants.
És per això que l’equip de monitors, hem de ser l’exemple a seguir de tots i cadascun
dels nens que tindran l’oportunitat de participar en aquest campus d’estiu del 2017.
Hem de ser capaços d’equilibrar la responsabilitat, l’educació i la diversió, per tal de
que els participants puguin endur-se un bon record d’aquesta edició del Campus
d’Estiu
I la sensació d’haver crescut com futbolista, com persona, A la vagada intentem que
nosaltres com a monitors ens puguem sentir satisfets d’haver complert el nostre repte.

Tomas Desembre Pedrido
Director Campus d’Estiu 2018 P.B.Barcino.

Campus d’Estiu 2018
P.B.Barcino
Amb el projecte “Campus d’Estiu 2018” es pretén realitzar activitats de tecnificació de
l’esport del futbol, d’oci i educatives durant els matins del mes de juliol per a nens i
nenes de 4 a 14 anys.
Horaris participants:
1 De 08:00 h a 13.30 h.
2 De 08.00 h a 17.00 amb menjador, aula d’estudis i piscina.
CARACTERISTIQUES DELS PARTICIPANTS
Els participants son nens i nenes residents a Barcelona i rodalies, amb edats compreses
entre 4 i 14 anys.
El campus divideix les activitats en grups segons l’edat cronològica dels infants, per tal
de poder-se adequar a les característiques físiques, Psicològiques i cognitives de
l’edat.
Nens categoria
Escola
Pre benjamins

-

Nens
categoria
Benjamins
Alevins

Nens
categoria
Infantils
Cadets

El nombre màxim de participants per setmana serà de 80 nens i nenes per
instal·lació.

-

Els jugadors de la P.B.Barcino tindran preferència en cas de saturació de
participants

Els participants tenen diferents condicions socials i econòmiques tot i que la majoria es
podrien incloure en famílies de classe mitja treballadora, ja que la P.B.Barcino marca
uns preus pretenent que puguin participar el màxim de famílies possibles
Els interessos dels participants en el Campus d’Estiu son els següents:
-

La practica esportiva en general.

-

La practica esportiva del futbol en especial.

-

Les ganes de passar s’ho be i relacionar-se amb nous amics.

-

Fer activitats al espai lliure.

Les Finalitats que busca la organització són ocupar el temps de lleure
durant l’estiu dels infants de la P.B.Barcino i dels veïns de Barcelona
i rodalies.
Mitjançant activitats esportives, d’oci i educatives també fomentar
l’interès de les famílies per la pràctica d’activitats educatives de lleure.
Amb aquest projecte es vol aconseguir una participació de més de
150 infants entre 4 i 14 anys.

OBJECTIUS:
- Oferir oportunitats d’educació i recreació als nens participants en el campus d’estiu, a
través del curs de tecnificació de futbol que ofereix el projecte durant el període de
vacances.

- Proporcionar als infants que participin en el campus d’estiu un ambient de confiança i
convivència a l’aire lliure i un conjunt d’activitats educatives no formals.

- Incentivar als participants el desenvolupament d’hàbits, la maduresa emocional, la
confiança en sí mateixos i l’aprenentatge del treball en equip.

- Motivar als infants en la importància de mantenir una bona salut, participant en
activitats físiques individuals i de conjunt.

- Promoure en els infants la vivència de valors que contribueixin a la definició de la
seva identitat i a la formació del seu caràcter.

CONTINGUTS:
Tal com s’ha comentat anteriorment, els continguts que s’ofereixen en aquest projecte
són generalment activitats dedicades a la activitat tècnica del futbol, esportives, d’oci i
educatives
A continuació, observarem els continguts generals que s’ofereixen en el projecte,
dividits en relació a si pertanyen al grup de petits, al de mitjans o al de grans.

Nens categoria
Escola
Pre benjamins

Nens categoria
Benjamins
Alevins

Nens categoria
Infantils
Cadets

Curs de tecnificació segons
edat.
Jocs de lleure
Taller Iniciació altres esports .
Korball/ Sotfall
Menjador, aula d’estudis i
piscina

Curs de tecnificació segons
edat.
Jocs de lleure
Taller Iniciació altres esports .
Korball/ Sotfall
Menjador, aula d’estudis i
piscina

Curs de tecnificació, segons
edat
Jocs de lleure
Taller Iniciació altres esports .
Korball/ Sotfall
Menjador, aula d’estudis i
piscina

CONTINGUTS GENERALS PER SETMANES
Setmana 25 al 29 de Juny
09.00 a 09.15
09.15 a 11.00
11.00 a 11.30
11.30 a 12.30
12.30 a 13.15
13.15 a 13.30
13.30 a 14.30
14.30 a 15.30
15.30 a 16.30
17.00

DILLUNS

DIMARTS

Tecnificació
Esmorcar
Tallers Sotfa
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Taller Korball
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIMECRES
AGRUPAMENT
Tecnificació
Esmorcar
Taller Sotfall
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIJOUS

DIVENDRES

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Setmana 2 al 6 de Juliol.
09.00 a 09.15
09.15 a 11.00
11.00 a 11.30
11.30 a 12.30
12.30 a 13.15
13.15 a 13.30
13.30 a 14.30
14.30 a 15.30
15.30 a 17.00
17.30

DILLUNS

DIMARTS

Tecnificació
Esmorcar
Tallers F.Am
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Taller Korball
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIMECRES
AGRUPAMENT
Tecnificació
Esmorcar
Taller Sotfall
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIJOUS

DIVENDRES

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
Dutxa i reco
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIMECRES
AGRUPAMENT
Tecnificació
Esmorcar
Taller Sotfall
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIJOUS

DIVENDRES

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIMECRES
AGRUPAMENT
Tecnificació
Esmorcar
Taller Sotfall
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIJOUS

DIVENDRES

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Setmana 9 al 13 Juliol
09.00 a 09.15
09.15 a 11.00
11.00 a 11.30
11.30 a 12.30
12.30 a 13.15
13.30 a 14.30
14.30 a 15.30
15.30 a 16.30
17.00

DILLUNS

DIMARTS

Tecnificació
Esmorcar
Tallers F.Am
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Taller Korball
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Setmana 16 al 20 de Juliol
09.00 a 09.15
09.15 a 11.00
11.00 a 11.30
11.30 a 12.30
12.30 a 13.15
13.30 a 14.30
14.30 a 15.30
15.30 a 16.30
17.00

DILLUNS

DIMARTS

Tecnificació
Esmorcar
Tallers F.Am
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Taller Korball
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Setmana 23 al 27 de Juliol
09.00 a 09.15
09.15 a 11.00
11.00 a 11.30
11.30 a 12.30
12.30 a 13.15
13.30 a 14.30
14.30 a 15.30
15.30 a 16.30
17.00

DILLUNS

DIMARTS

Tecnificació
Esmorcar
Tallers F.Am
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Taller Korball
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIMECRES
AGRUPAMENT
Tecnificació
Esmorcar
Taller Sotfall
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

DIJOUS

DIVENDRES

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Tecnificació
Esmorcar
Jocs Lleure
Partits futbo
menjador
Aula d’estud
piscina
recollida

Totes les activitats estaran regulades per edats.

INSTAL-LACIONS:
Les instal·lacions que s’utilitzaran són:
Camp de Futbol Municipal Menorca (Carrer Menorca 7-11. 08020
Barcelona.)

Camp de Futbol Municipal Sant Marti Andrade (Carrer Andrade 154.
08020 Barcelona.)

EQUIP TECNIC
Organigrama
Director Campus

Monitors
Petits

Monitors
Mitjans

Monitors
Grans

Monitor de
Porters

FUNCIONS DE L’EQUIP TÈCNIC
A continuació s’exposen les funcions dels diferents recursos humans implicats en el
projecte del Campus d’estiu 2018.

DIRECTOR
Normalment, el director actuarà de monitor en aquell grup on es necessiti un major
grau d’ajuda. També anirà realitzant controls rutinaris a la resta de grups per tal de
procurar el funcionament general del Campus d’estiu.
Les funcions de la director són:
 Dissenyar el projecte d’activitats lúdiques i esportives per a nens de 4 a 14 anys:
“Campus d’estiu 2018”.
 Mantenir reunions periòdiques de coordinació amb monitors (abans, durant i
després de la posada en funcionament del projecte).
 Controlar, supervisar i participar activament en totes activitats del “Campus
d’Estiu “durant la seva posada en pràctica.
 Avaluar el projecte durant i després del seu desenvolupament.
 Actuar, com interlocutor amb els pares durant les activitats del Campus d’estiu.
 Participar en les reunions.
 Realitzar la programació de les activitats que se’ls assigni.
 Controlar la pròpia activitat en el moment de la posada en pràctica.
 Controlar els participants durant el desenvolupament de l’activitat i controlar la
seva assistència diària.
 Controlar i procurar l’ús adequat del material utilitzat en les activitats.
 Avaluar diàriament les activitats i als monitors del grup que tenen assignat.
MONITORS
 Cada grup de 8 participants tindrà un monitor degudament homologat.
Funcions dels monitors:
 Assistir a les reunions que determinin els òrgans superiors.
 Ajudar en la programació de la pròpia activitat quan sigui necessari.
 Desenvolupar l’activitat del qual són monitors.
 Controlar els participants en l’activitat durant el seu desenvolupament.
 Preparar tot el material necessari per a cada activitat, prèviament a l’inici
d’aquesta.
 Deixar les instal·lacions preparades per a la següent sessió.

NORMES GENERALS PER ALS MONITORS
 Heu de complir amb PUNTUALITAT l’horari de treball, per tal d’organitzar-vos
amb els companys i preparar tots els recursos materials necessaris (el material
de cada sessió ha d’estar preparat abans d’iniciar-se l’activitat). Tots els
monitors heu de ser 10 minuts abans a d’instal·lació.
 Cada monitor és responsable de conèixer les activitats que estan programades
per al següent dia. És per aquest motiu que en finalitzar el dia s’aconsella
repassar els fulls de sessions preparats per l’endemà, i anar preparant les
activitats que sempre ens porten més feina.
 Cada monitor és responsable de conèixer les observacions MÈDIQUES que
apareixen a la fitxa dels nens del seu grup (molt important!!), i actuar en
conseqüència.
 Els monitors heu de prendre les mesures de seguretat pertinents, sou els
RESPONSABLES de la integritat dels vostres alumnes (s’extremaran les
precaucions en les activitats aquàtiques).
 Els monitors heu de transmetre dinamisme i entusiasme, procurant motivar els
alumnes en la realització de les activitats. A més, heu de vetllar per tal que es
garanteixi la bona convivència i evitar qualsevol actitud que impliqui una falta
de respecte o de desigualtat en el tracte amb els nens .
 Els monitors heu de mostrar una actitud transmissora de valors i d’actituds
positives.
 Durant l’hora d’esmorzar els monitors estarem amb els alumnes i es complirà
amb l’horari d’esbarjo que indiqui cada dia el director.
 Els monitors heu de complir i fer complir les normes de funcionament de les
diferents instal·lacions que s’utilitzin al Campus d’Estiu.
 Els monitors heu de tenir cura del material, procurar-ne un ús adequat i
comunicar qualsevol desperfecte al coordinador o a la directora.
 Cada dia es controlarà l’assistència dels alumnes (es passarà llista a les 9:00h).
 En finalitzar el dia, seria recomanable realitzar una petita avaluació de les
activitats juntament amb els monitors del seu grup.

 En el dia a dia, el màxim responsable de cada grup és el DIRECTOR.
Per tant, davant qualsevol canvi d’activitat improvisat, o davant qualsevol
decisió que s’hagi de prendre, es tindrà en compte l’opinió de l’equip de monitors,
però finalment serà l’equip de direcció qui ho valorarà en un sentit o en un altre, i
tothom haurà d’actuar en conseqüència al que determinin.
 Heu de tenir clar que hem de buscar un equilibri complicat: RESPONSABILITAT i
DINAMISME. Hem de ser actius tot el dia, amb iniciativa pròpia per treballar,
però sobretot sent responsables del que tenim entre mans: els nens!

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES DEL DIA A DIA
TOTS
 No es poden administrar medicaments en horari de lleure, excepte amb una
autorització dels pares per escrit.
 Qualsevol problema o dubte que us comenti algun pare l’heu de derivar cap al
vostre director.
 Portar a sobre sempre l’acreditació personal.
PETITS
 A l’hora de recollir els nens, els pares entren fins a les escales i els agrada que
de tant en tant els expliquem com s’ho passa el seu fill.
GRANS
 Hem de tenir molt en compte els nens que saben nedar i els que no.
 A la piscina, que tots guardin la seva roba a la seva motxilla.
PREUS

Preus generals del Campus d’Estiu 2017 P.B.Barcino.

Els preus son per setmanes completes.
HORARI
DE 08.00 A 13.30
DE 08.00 A 17.30 AMB MENJADOR AULA D’ESTUDIS I
PISCINA

PREU
45.00 PER SETMANA
135.00 PER SETMANA

FULLA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ
NOM I CONGNOMS :
DIRECCIÓ :
TELEFON CONT/

TELEFON MOVIL CONT /

ENTIDAT A LA QUE JUGÁ /
E.,MAIL:
NOM DE LA MARE /
NOM DEL PARE /
ALERGIES O MEDICACIÓ /

SETMANES D’ASSISTENCIA
25 AL 29
DE JUNY

DE 2 AL 6
DE JULIOL

9 AL 13
DE JULIOL

16 AL 20
DE JULIOL

23 AL 27
DE JULIOL

NUMERO C/C :
Autorització
................................................................... en qualitat de.............................................
Autoritzo al meu fill a realitzar el campus d’estiu de la P.B.Barcino que se efectua en
las instal·lacions esportives Municipal Menorca. Asimètric autoritzo als responsables
del campus a dar assistència mèdica en cas d’accident o lesió. A utilitzar la imatge del
meu fill en promocions del campus.
Certifico que el meu fill no te cap limitació física per la pràctica esportiva.
Barcelona......./......./.........../ Signa...............................................................................

FULL DE SESSIÓ
ACTIVITAT
TIPUS:
OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ I AMBIENTACIÓ

ORGANITZACIÓ I EQUIPS

MATERIAL EMPRAT

VALORACIÓ

CODI MONITOR
GRUP:

FULL D’EVALUACIÓ DIARIA
GRUP
TECNICS
Grau de
motivació dels
Participants

Grau de
participació dels
Monitors

DATA
1
6

2
7

3
8

4
9

5
10

1
6

2
7

3
8

4
9

5
10

Activitat:
Punts positius
de les
activitats
desenvolupades
Activitat:
Activitat:
Punts negatius
de les
activitats
desenvolupades
Activitat:

Observacions

Director.................................................................................................

FULL D’EVALUACIÓ FINAL
GRUP
TECNICS

Grau de motivació dels
participants en general

Activitats de MÉS
Acceptació

Activitats de MENYS
Acceptació

Punts positius a destacar
del projecte en general

Punts negatius a destacar
del projecte en general

Punts negatius a destacar
del projecte en general

Director.................................................................................

QUESTIONARI DE QUALITAT DEL CAMPUS D’ESTIU 2017
Grau de satisfacció del seu fill/a.
Molt Satisfactòria
Satisfactòria
Poc Satisfactòria
Gens Satisfactòria

Valoració de l’organització general del casal.
Programació d’activitats

Entrega recollida de nens

Molt Be
Be
Regular
Malament

Molt Be
Be
Regular
Malament

Seguretat i control
Molt Be
Be
Regular
Malament

Horaris
Molt Be
Be
Regular
Malament

Servei de recollida
Molt Be
Be
Regular
Malament

Respecte a la informació rebuda (reunió, consultes telefòniques...). Quina
és la teva opinió?
Molt Be
Be
Regular
Malament

Valoració global del Campus.
Molt Be
Be
Regular
Malament

8. OBSERVACIONS:

Què cal fer en cas d’accident durant
EL CAMPUS D’ESTIU
PAS núm.1
Fer una primera valoració de la gravetat de l’accident o de la lesió i parlar
amb l’alumne afectat.
Si és una petita ferida o amb aparença lleu, igualment l’alumne haurà de
sortir de l’espai de joc i estar durant una estona descansant i sota
observació de la monitora.
Si és ferida externa o d’aparença greu, cal actuar amb el PAS núm.2
PAS núm.2
Abans de fer les primeres cures a l’alumne, haurem d’avisar al
coordinador/a que serà el responsable de realitzar les cures, per tal que el
monitor pugui continuar l’activitat amb el grup.
Mai deixarem sol tot el grup amb la intenció d’anar a curar l’alumne
afectat.
PAS núm.3
El coordinador/a realitzarà les primeres cures al ferit. Única exclusivament
podrem:
A/ Per ferides obertes amb sang (rascades, talls superficials, ungles
trencades...) cal utilitzar AIGUA i SABÓ. No farem servir res més.
B/ Per cops i contusions lleus l’alumne haurà de fer REPÒS i no podrà
seguir jugant. El responsable haurà d’observar l’alumne en tot moment.
Només farem servir el GEL en cas d’observar una inflamació de la part del
cos que ha rebut el cop. Si no hi ha inflamació, no caldrà col·locar gel.
C/ Si pensem que el cop ha estat un xic fort o l’alumne es queixa de mal de
cap, caldrà extremar l’actuació: no utilitzarem mai gel i avisarem
ràpidament al coordinador. És important la vostra
ràpida comunicació, i avisar quan abans millor a la família i, si s’escau, al
metge.
D/ Si un nen pensem que té febre, avisarem al coordinador/a, que
comprovarà si té febre, si es positiu trucarà a la família per què el puguin
recollir.
Davant qualsevol DUBTE, INCIDENT o ACCIDENT sempre avisarem al
coordinador/a del campus.
L’ incidència es registrarà en full d’incidència.

