REUNIÓ DE PARES I MARES - CAMPUS DE FUTBOL 2021
Descripció del campus.
● Objectius
L’objectiu principal d’aquest campus és el de fer viure als infants participants una
experiència inoblidable prenent com a referència les activitats derivades del futbol i la relació
amb els iguals, tot fomentant hàbits i valors personals com la companyia, el treball en equip,
el saber compartir...
El nostre objectiu l’aconseguirem impartint una metodologia professional i divertida atenent
en tot moment a les necessitats dels infants i a on la seguretat serà un dels elements
principals.
● Continguts
Es realitzaran entrenaments de millora individual, amb treball tècnic, coordinatiu, mental i
lúdic, i entrenaments de millora col·lectiva amb treball normatiu, posicional i cognitiu. I a
finals de cada setmana s’organitzaran competicions. A més a més també es realitzaran
activitats de lleure i esportives i activitats d’aigua i de piscina.
● Equip tècnic
Tècnics de Grau Superior en animació Físico Esportiva, Llicenciats / Graduats en Ciències
de l’activitat Física i l’Esport, entrenadors de nivell II i nivell III (UEFA PRO).
● Horaris
Acollida (amb mascareta)
8:30h a 9:00h
Activitats matí
9:00h a 13:45h
Recollida matí (amb mascareta)
13:30h a 14:00h
Dinar
14:00h a 15:00h
Activitats tarda
15:00h a 16:45h
Recollida (amb mascareta)
17:00h a 17:30h
Organització del campus de futbol.
Grups, ràtios i monitors.
● Cada grup de convivència serà aproximadament d’uns 10 participants, i estarà dirigit per un
tècnic. Ens alguns casos tindrem la figura d’una ajudant també.
● Hi haurà la figura dels coordinadors i direcció per poder supervisar, executar i recolzar en les
tasques organitzatives del campus.
Protocol d’entrades i sortides.
● L’entrada dels participants es realitzarà des de l’aparcament. Cada campus disposarà d’un
espai destinat a rebre a les famílies en les que s’haurà d’entregar als infants al nostre equip.

● La sortida dels participants serà igualment des de l’aparcament. En l’espai corresponent al
campus estarà el nostre equip per fer arribar els infants a les famílies.
Protocols de seguretat i higiene.
● S’haurà d’entregar el document de “Declaració responsable” signat i complimentat abans de
la participació dels infants al campus. Sense aquest document no estarà permès l’accés a la
instal·lació.
● En cas de detectar simptomatologia compatible amb la Covid-19 activarem el “Pla de
confinament”. Aquest pla consisteix en aïllament de l’infant, comunicació a la família i
recollida de l’infant, i comunicació de la família amb el seu CAP de referència.
● Cada dia realitzarem desinfecció de les instal·lacions i del material.
● La piscina, els vestidors i el menjador, seran espais desinfectats, amb distància entre grups i
aforament reduït.
Activitats i desenvolupament del dia.
● Les activitats estan dissenyades per realitzar-les amb la màxima seguretat. Aquestes seran
variades, esportives i innovadores. També hi haurà activitats complementaries, activitats
aquàtiques i rebrem visites que ens ajudaran a reforçar els valors del campus de futbol.
● Al llarg del dia es faran rentats de mans per garantir i tenir més controlada la seguretat dels
nostres participants.
● L’ús de mascaretes ha de ser obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat de
forma ocasional. Sobretot en entrades i sortides de les instal·lacions i moments de
permanències.
Com estareu informats.
● Per mail (mireu que no el tingueu com a Spam)
● Xarxes socials de l’Espai Laru (Instagram i Facebook)
● Us farem arribar un enllaç de les fotos i vídeos que anirem realitzant.
Material que han de portar.
● Equipació esportiva (samarreta i pantalons del campus).
● Calçat de futbol.
● Banyador.
● Xancletes.
● Tovallola de piscina.
● Esmorzar (i berenar pels nens/es que ho vulguin).
● Crema protecció solar i gorra.(recomanem que la portin també posada de casa)
● Roba de recanvi (muda sencera).
● Braçals pels nens i nenes que no sàpiguen nedar.
● Mascareta (amb nom i dins una bossa Zip)
Material que no han de portar.
● Diners.
● Mòbils.
● Dispositius electrònics.
● Pilotes i joguines

Normativa campus.
● Cal vetllar per la puntualitat en les arribades i sortides a la instal·lació per afavorir la
puntualitat de les activitats planificades.
● Cal recordar que cada dia s’ha de portar l’equipació identificativa del campus. Els dilluns,
dimecres i divendres l’equipació de color taronja i dimarts i dijous l’equipació de color
verd. Cada participant rebrà dues equipacions a l’inici del seu primer torn al campus.
● Tota la roba i el material personal, cal que estigui marcada amb noms i cognoms del propietari.
L’espai Laru no es farà responsable de la pèrdua de qualsevol peça de roba o objecte personal.
● Recordem que xancletes, tovalloles, pinta, etc. han de ser productes d’ús personal. Per això
fomentarem la seva utilització habitualment.
● Cremes de protecció solar adequades i gorres han de ser aspectes imprescindibles en aquestes
activitats d’estiu.
● Un bon esmorzar (menjar i beure) garanteix la participació activa dels infants en les activitats.
No ho oblidem! Cada participant ha de portar la seva ampolla d’aigua de forma personal i
intransferible. (Les fonts es faran servir només per omplir les ampolles buides i neteja de
mans).
● És imprescindible disposar amb antelació de la informació justificada per escrit d’aspectes
rellevants del dia a dia: dietes, malaltia, lesió, medicaments, etc. Tota alteració dietètica caldrà
ser justificada vers un justificant mèdic.
● En el cas que hi hagi algun canvi en la recollida dels infants al final o durant la jornada, caldrà
comunicar-ho al director del campus de l’entitat mitjançant una nota.
● El contacte amb famílies serà de 9-9’15 i de 16’30 a 17’00. Recomanem un mail o contacteu
amb recepció de l’Espai Laru i ens posarem en contacte el més aviat possible.
Esperem que gaudiu d’aquest campus de futbol!!!!!

Contacte: campus@espailaru.cat
Web: campus.espailaru.cat
Telèfon Espai Laru: 93.790.52.00
Adreça: Riera Can Gener, 20, 08304 Mataró, Barcelona

