INFORMACIÓ CAMPUS DE BÀSQUET CBLG ESTIU
2019

Benvolgudes famílies,
Un cop formalitzades les inscripcions dels vostres fills us donem la benvinguda al Campus de
Bàsquet del CBLG que començarà el proper dimarts 25 de juny a les instal·lacions del SEK i us
adjuntem un document informatiu sobre el seu funcionament.
Dades bàsiques del Campus de Bàsquet
Lloc

Col·legi SEK de Catalunya (Av. del Tremolencs, 24, 08530 La Garriga,
Barcelona)
Data inici
25 de juny
Data final
26 de juliol
Horari
09:00 a 13:00
Servei acollida
08:30 a 09:00 (gratuït)
Servei recollida
13:00 a 13:30 (gratuït)
Servei de menjador 13:00 a 15:00
(opcional)
9 €/dia (mínim 15 dies)
10 €/dia (esporàdics. Cal que aviseu als coordinadors el mateix dia)
servei acollida de 15:00 a 16:00
tarda (opcional)
12 €/setmana
3 €/dia puntual
Telèfon de contacte Oriol Sabata (670 43 49 25)
Més informació
http://cblagarriga.lagarriga.ppe.entitats.diba.cat/campus-basquet/
club.basquet.la.garriga@gmail.com
Indicacions on deixar i recollir els nens
Pel primer dia la rutina en el servei d’acollida i recollida serà la mateixa que els anys anteriors.
Sent la primera porta del l’escola per on entren els cotxes el lloc on deixar els nens i nenes al
matí i la segona porta per on entren els cotxes, el punt de recollida al migdia. Pels que sigueu
nous i no us quedi massa clar no patiu, el primer dia hi haurà un monitor a la porta indicantvos per on entrar.
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Servei d’acollida i recollida
Pel que fa als serveis d’acollida i recollida, sempre hi haurà un monitor amb els nens que
arriben a les 8:30 i també hi haurà un monitor esperant-se fins les 13:30 a que arribin a
buscar-los. Us recordem que seria oportú no allargar-se més enllà de les 13:30. En aquest
sentit teniu a la vostra disposició el servei de menjador. Aquest servei el podeu demanar el
mateix dia al matí.
Servei de menjador
El menjador és a les mateixes instal·lacions del SEK. Aquells que vulgueu utilitzar aquest servei
de forma esporàdica heu d’avisar el mateix dia pel matí.
En
el
següent
enllaç
trobareu
el
menú
del
Campus
http://cblagarriga.lagarriga.ppe.entitats.diba.cat/wpcontent/uploads/sites/63/2015/06/MENUS_MENJADOR_2019.pdf

de

bàsquet:

Servei acollida de tarda
També oferim un servei d'acollida de tarda per tal de facilitar i fer compatible la vida laboral de
les famílies amb l'activitat del nen/a de 15:00 a 16:00.
Aquells que vulgueu utilitzar aquest servei de forma esporàdica heu d’avisar el mateix dia pel
matí.
Material
Els nens i nens han de venir amb roba esportiva i calçat esportiu.
Cada dia cal portar una petita bossa d’esquena amb l’entrepà per esmorzar, una ampolla
d’aigua i una gorra pel sol. Els nens i nenes han de venir amb la crema solar posada.
A part, els dies de piscina els nens/es hauran de portar la tovallola de bany, el banyador,
xancletes i el gorro de bany. Els nens/es menors de 12 anys també hauran de portar mitjons de
piscina. Els nens/es que no sàpiguen nedar no cal que portin material de suport (maneguets,
xurros, etc) perquè ja n’hi ha a la piscina.
Tota la roba ha d’estar marcada amb el nom i cognoms del nen/a en un lloc visible.
Activitats
Les activitats que farem seran les següents (totes les activitats es fan al SEK):
 09:00 a 10:30 entrenaments de bàsquet en funció de les edats a les pistes de l'exterior
del SEK + una activitat de lleure setmanal
 10:30 a 11:00 esmorzar (l'han de portar)
 11 a 13 lliguetes de bàsquet, futbol sala, concursos i també pels més petits jocs de
psicomotricitat. Aquí utilitzem pavelló, pistes exteriors i sales polivalents del SEK.
 dos dies a la setmana piscina. Pel que fa a la vigilància, a més dels monitors, disposem
del socorrista del SEK.
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Distribució dels grups per edats/cursos
El grup 1 correspon a nens/es de P5 a 2n.
El grup 2 correspon a nens/es de 3er.
El grup 3 correspon a nens/es de 4rt.
El grup 4 correspon a nens/es de 5è.
El grup 5 correspon a nens/es de 6è a 2n ESO
Quadrant dies de piscina
Setmana del 25 al 28 de juny
Horari

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

11:15 a 12:00

GRUP 1 i 2

GRUP 3

GRUP 1 i 2

GRUP 3

12:00 a 12:45

GRUP 5

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 4

Del 01 de juliol al 26 de juliol
Horari

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

11:15 a 12:00

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

12:00 a 12:45

GRUP 5

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 4

Nota: Per combinació d’instal·lacions els horaris de piscina de la última setmana (22 de juliol a
26 de juliol) poden veure’s afectats. Us informarem al llarg del campus.

Documentació a lliurar
El primer dia hauríeu de portar l'original en paper de l'autorització degudament signada i
donar-la al coordinador/monitor. Us deixem l’enllaç per si l’heu d’emplenar:
http://cblagarriga.lagarriga.ppe.entitats.diba.cat/wpcontent/uploads/sites/63/2015/04/MODEL_AUTORITZACIO_CAMPUS_CBLG_2019.doc
També ens heu de fer arribar una còpia de la targeta sanitària del nen/a ja sigui en paper o per
correu electrònic.

