
Campus d’estiu 2021 de l’Escola de Naturalistes del GEPEC - Roquetes

A punt per començar campus? Teniu ganes de natura? Us esperem amb
molta il·lusió!

Com serà el campus d’estiu de l’Escola de Naturalistes del
GEPEC i la convivència amb la COVID-19: informació per a les
famílies naturalistes inscrites

El grup serà d’un màxim de 10 infants, amb 2 monitores.
Realitzarem 2 grups diferenciats, que no es relacionaran entre ells.
Hi haurà també 1 persona en pràctiques a cada grup.

Activitats 100%  l’exterior.

Els 2 grups es faran si es cobreixen les places mínimes. Les places es donaran per
ordre d’inscripció, quan s’empleni el primer grup, s’iniciarà la inscripció al segon grup.

Aquest any 2021 proposem campus d’estiu des de 28 de juny a 30 de juliol, sempre
que s’emplenin les places mínimes.

Us podeu inscriure per setmanes, quinzenes o tot el mes.

Persona responsable: Laura Queral Tolós

Documentació per abans d’iniciar el campus

- Tindreu un formulari de comprovació de símptomes que haureu de
comprovar cada matí (inclou presa de temperatura). No fa falta imprimir ni
entregar a les monitores. Si en algun moment de la setmana l’infant presenta
símptomes de malaltia, no podrà participar de l’activitat

- Us enviarem un formulari de Declaració de Responsabilitat amb els fulls
d’inscripció i el mètode de pagament, per emplenar i fer arribar abans de
començar el casalet.

- Aquells/es que el tingueu, heu d’adjuntar també la còpia del carnet de
vacunació.

Arribada i sortida del campus

- L’horari és de 9:00h a 13:00h. Si algú necessita arribar abans (a partir de les
8:30) o més tard (fins 13:30) ho heu de comunicar als monitors.

- El lloc de trobada per al grup 1 serà l’hortet, al costat de la biblioteca de
Roquetes, podeu deixar els infants a la porta o podeu entrar a l’espai. Hi haurà
un punt de rentat de mans a l’entrada.
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- El lloc de trobada per al grup 2 serà el pati de la Ibèrica, davant de la biblioteca
de Roquetes, podeu deixar els infants a la porta o podeu entrar a l’espai. Hi
haurà un punt de rentat de mans a l’entrada.

- El lloc de recollida serà davant la biblioteca de Roquetes (si hi ha canvis us
avisarem amb temps)

- Si algun dels infants o familiars té necessitat d’entrar a l’espai i/o acompanyar
una estona l’activitat, ens ho podeu comunicar als monitors i ho facilitarem
amb els protocols corresponents.

La distància física durant l’activitat

- Les activitats seran a l’exterior, i es facilitaran jocs, material i propostes que
puguin mantenir aquesta distància.

- En els moments que no puguem mantenir la distància, es farà ús de les
mascaretes.

- L’equip educatiu de naturalistes realitzarem un acompanyament emocional
sobre la situació d’incertesa, pors i pràctiques d’higiene, a través de contes,
jocs, converses , escolta activa i el que pugui sorgir durant les activitats.
Demanem a les famílies que ens informin de possibles pors o inquietuds dels
seus infants per poder realitzar un acompanyament respectuós.

L’ús de la mascareta

- La mascareta serà utilitzada per part dels infants i les monitores. Els infants
han de portar la seva mascareta. N’hi haurà també de disponibles al campus
per si són necessàries en algun moment.

- Les persones adultes que entrin a un espai tancat i no siguin habituals al
campus, portaran mascareta.

El protocol d’higiene i salut (exigit pel Departament de Salut i de Joventut)

- Facilitarem punts de rentat de mans en alguns espais, que serà necessari en
arribar, abans de menjar, en cas de tocar-se la cara i/o la boca o nas
(estornuts, tos, etc), entrades i sortides de l’edifici, entre altres.

- Hi haurà gel hidroalcohòlic en diferents punts. Aquest no és recomanable per
infants menors de 8 anys. En aquest cas, o en infants que no vulgueu que
s’utilitzi aquest gel (informeu-nos si és el cas), es farà rentat amb aigua i sabó.
Els infants que sí el puguin/vulguin utilitzar, han de portar un petit pot de gel
personal.

- En cas que un infant presenti possibles símptomes de COVID-19, situaríem
l’infant, acompanyat per un dels monitors de l’activitat, en una zona separada i
avisaríem la família, que vindria a buscar l’infant per tal de seguir els protocols
necessaris: avisar el metge a través del 061 i seguir els seus consells. La
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família, en aquest cas, informaria de tot lo necessari l’equip educatiu del
GEPEC per tal que es puguin realitzar els protocols necessaris. L’equip
educatiu informaria també de la situació al 061 (segons marca el protocol).

- En cas d’accident greu o símptomes greus, i com la normativa ja establia en les
activitats de lleure, s’avisaria el 112 per tal de seguir les indicacions que ens
donin al respecte, i paral·lelament s’avisaria les famílies.

Què han de portar els infants

- Una motxilla amb material de naturalista: cantimplora amb aigua,
esmorzar (intenteu no generar massa residus!), gorra, pot transparent per
capturar insectes (opcional), prismàtics (si en teniu), lupa, guants de cuir o
de jardineria, etc. Si no teniu algun material de naturalista com prismàtics,
guants o pots, només cal que ens ho feu sabeu i li deixarem a l’infant un
kit.

- Eviteu jocs electrònics, joguines, mòbils, cromos i semblants, ja que durant
l’activitat no es permetrà el seu ús per facilitar el joc a la natura i amb el
grup.

- Roba: han de portar sabates lligades i còmodes per fer excursions i roba
còmoda que no us sàpiga greu que s’embruti (eviteu xandall o tipus
leggings perquè s’enganxen moltes llavors i herbes).

- Una motxilla o bossa que es quedarà tota la setmana amb: una muda de
roba, unes sabates còmodes per anar per l’aula (també poden anar
descalços). Si us plau, poseu el nom a totes les peces!

- Un estoig o bossa amb: mascareta, gel hidroalcohòlic o sabó, tovallola
personal per assecar les mans després del rentat (per evitar l’ús de paper
d’un sol ús).

El pagament de quota i el retorn de diners

- El campus d’estiu i el casalet de setembre de l’Escola de Naturalistes del
GEPEC és una activitat d’educació en el lleure on hi ha treball, esforç i
dedicació per part de l’equip educatiu i de l’associació, i l’activitat no té
beneficis propis, ja que es tracta d’una associació sense ànim de lucre. Un
cop pagades les hores de les persones de l’equip, l’import restant és
destinat a accions de defensa i custòdia de la natura, entre altres. A més, i
al haver de limitar les places a 10 infants per minimitzar els protocols i el
risc de contagi, hi ha gent en llista d’espera que no ha pogut participar del
campus, i es fa difícil que hi puguin participar si les places s’alliberen amb
poc temps de previsió. Per tot això, el retorn dels diners es considerarà
segons els motius i el dia que es demani.
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Com ens comunicarem

- Crearem un grup de whatsapp per poder informar en tot moment i al
moment a les famílies de les necessitats, descobertes o espais de trobada
o recollida, i organització del dia a dia del campus. Enviarem algunes de
les fotos que fem durant l’activitat (si algú prefereix que no enviem fotos al
grup, només cal que ens avisi el primer dia). S’eliminarà el grup en
finalitzar el campus. No s’inclourà al grup aquelles persones que així ho
demanin.

- En cas de necessitat durant l’activitat, els monitors us trucaran al telèfon
que faciliteu.

- El telèfon de la monitora referent, Laura Queral, és el 647867045.
- En cas que vulgueu comunicar-vos amb el GEPEC-EdC, ho podeu fer a:

977331142; secretaria@gepec.cat


