CLOWNIC

summer camp
campus de LLEURE

FALSET
3-12
anys

clownic

“Clownic” és el nom de la proposta educativa d' "Eixam, educació i lleure" per al seu Campus
d’Estiu 2020. A través d’aquest centre d’interès els nens i nenes coneixeran què hi ha darrera
d’un espectacle de circ. La història comença quan el comboi del Circ dels Saltimbanquis pateix
una avAria i no poden arribar a Falset. L’actuació del Circ estava programada per finals de juliol,
concretament quan finalitza el casal d’estiu. Entre tots els nens i nenes crearan un nou
espectacle per tal que Falset tingui finalment una gran actuació de circ.
al llarg de les cinc setmanes els infants aprendran malabars, habilitats acrobàtiques, arts
escèniques, etc.
aquests aspectes es treballaran de manera divertida: jocs, esports, tallers i propostes molt
imaginatives ompliran el període estival.

clownic summer camp neix de la unió de diferents professionals relacionats amb el món del lleure i de
l'educació . Així doncs, directors i monitors de lleure , pedagogs i mestres han coordinat els seus coneixements
específics (cadascun en la seva modalitat) per crear un campus de qualitat i amb l'objectiu de gaudir del lleure
de la manera més divertida.

OBJECTIU
novetat!

creativitat DIVERSIÓ

activitats específiques en anglès

VALORS

educació

valors
amistat

creativitat

iniciativa

treball en equip

timming del
participant

respecte

9:00h
9:15h
10:30h
11:00h

13:00h

arribada participants
activitats
esmorzar
activitats
recollida participants

escola antoni vilanova de falset

Vols inscriure't al clownic summer camp?
eNTRA AL WEB WWW.EIXAM.ORG I A L'APARTAT DE
CASALS D'ESTIU TROBARÀS L'INSCRIPCIÓ ONLINE.
CLICA I SEGUEIX ELS PASSOS QUE S'INDIQUEN.
Al mateix apartat del web hi ha les autoritzacions.
descarrega el pdf, emplena'l i ens el pots enviar al
nostre correu: eixam.info@gmail.com
envia'ns una fotocòpia de la targeta de la seguretat
social signada i del carnet de vacunes del participant
signada al nostre correu: eixam.info@gmail.com
fes l'ingrés de l'import de les setmanes que vulguis
venir al següent iban:
ES62 - 0049 - 2608 - 2326 - 1540 - 8230
important: especificar el nom del participant al
concepte de l'ingrés/transferència

CALENDARI I PREUS
setmanes

TAULA DE PREUS

29 juny AL 3 DE JUliol
6 AL 10 DE JUliol
13 AL 17 DE Juliol
20 AL 24 DE JUliol
27 AL 31 DE JUliol

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

46€
88€
130€
153€
176€

PERíODE D'INSCRIPCIÓ
El període d'inscripció romandrà obert fins el 21 de juny. per tal de garantir al màxim les
mesures de seguretat i higiene marcades per la generalitat, les places seran limitades amb un
màxim de 40 participants per setmana i s'adjudicaran per ordre d'arribada de les inscripcions.

seguretat
La seguretat tant dels participants com del monitoratge és un
aspecte molt important per eixam educació i lleure. S’han pres
totes les mesures oportunes per garantir el compliment dels
requisits legals per a tota activitat DE LLEURE:
Assegurança de lleure, tal com es recull en el Decret
267/2016, del 5 de juliol (publicat a DOGC nº 7517- 07.07.2016)
sobre la regulació de les activitats d'educació en el lleure
en les quals participen menors de 18 anys
Assegurança de responsabilitat civil
Contracte de protecció de dades i drets d’imatge
Monitors/es amb el Certificat de delictes de naturalesa
sexual vigent

MESURES COVID-19
dEGUT A LA SITUACIÓ ACTUAL PROVOCADA per LA COVID-19, S'INCREMENTARAN SIGNIFICATIVAMENT LES MESURES DE
SEGURETAT AL CAMPUS D'AQUEST ESTIU. SE SEGUIRAN ESTRICTAMENT TOTES LES MESURES ANUNCIADES PER LES
AUTORITATS SANITÀRIES PER TAL DE GARANTIR UN CAMPUS SEGUR I PREPARAT PER FER FRONT A QUALSEVOL
CIRCUMSTÀNCIA. també, es crearà la figura d'un responsable de seguretat i d'higiene que vetllarà pel
compliment de totes les mesures.
SEGUINT LES INDICACIONS MARCADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA ES PRENDRAN MESURES COM:
DESINFECCIÓ DELS ESPAIS DEL CAMPUS 3 COPS AL DIA
GRUPS DE 10 PARTICIPANTS I MANTENINT DISTÀNCIES DE SEGURETAT
CONTROL DE TEMPERATURA ABANS D'ENTRAR AL CAMPUS
AULES EQUIPADES AMB GEL HIDROALCOHÒLIC
LES ACTIVITATS ESTAN DISSENYADES PER MANTENIR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT PERÒ TAMBÉ PERQUÈ SIGUIN
DIVERTIDES, DINÀMIQUES I MOTIVADORES.

CONTACTE
659-631-725 [ víctor ]
686-237-825 [ jordi ]

eixam_educacio_lleure
eixam_educacio_lleure
eixam.info@gmail.com

