
 

Preguntes més freqüents 

Hi ha sortides o excursions? 
Als nostres Campus apostem per realitzar totes les activitats a les nostres 
instal·lacions. Creiem que podem oferir un gran ventall d’activitats sense necessitat de 
fer cap sortida. 
 
Quina ràtio hi ha als grups? 
Per a establir la ràtio entre participants i dirigents es pren com a referència la que 

marca el Decret 267/2016 i queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants. Els 

grups de preescolar, tenen un monitor de suport, a més a més del monitor 

responsable. 

 
Voldria comentar-li uns aspectes al monitor del meu fill/a, com i quan ho podria 
fer? 
Aprofita el moment de l’entrada i la sortida per mantenir contacte amb el monitor/a, 
pots comentar-li qualsevol aspecte que sigui rellevant, o simplement comentar com ha 
anat el dia. 
 
Que passa si plou? 
En cas de pluja, tots els grups tenen unes indicacions per tal de poder continuar amb 
les activitats. Les activitats que es realitzen al descobert, seran canviades per activitats 
a l’interior. Si és possible, aniran a la piscina interior. 
 
Que passa els dies de molta calor si fan activitat a l’exterior? 
L’activitat es mantindrà, tot i que es faran amb més freqüència descansos per la 
hidratació i descans en una zona d’ombra. També incidirem en l’ús de la gorra, crema 
solar i anar remullant-se amb aigua el cap. 
 
Que he de fer si necessito deixar al meu fill/a abans de les 9:00h? 
Tens l’opció de contractar el servei d’acollida, aquest servei es pot contractar per 
setmanes/torns o de forma puntual, d’aquesta forma podràs deixar al teu fill/a a partir 
de les 8:00h. 
 
Per on hem d’accedir al servei d’acollida? 
L’acollida es realitzarà per la recepció del centre.  
 
A quina hora s’obre el Campus? 
Les portes d’accés al Campus s’obren a les 8:55h fins les 9:10h. 
 
Que passa si arribem més tard de les 9:10h? 
Us haureu de dirigir a la Recepció del Centre, i esperar a que un monitor/a vingui a 
recollir al vostre fill/a per portar-lo amb el seu grup. Si l’activitat s’està desenvolupant 
en un espai exterior, des de recepció us donaran la ubicació i sereu vosaltres mateixos 
qui els porteu amb el seu grup. 
 
A quina hora he de venir a recollir al meu fill/a? 
Les portes del Campus s’obren a les 13:50h per la sortida de mig dia. Preguem sigueu 
puntuals per respectar la jornada laboral dels monitors/es. 
 
 
 



 
Per on he de deixar i recollir al meu fill/a? 
Sempre es realitzarà per la recepció del centre (a excepció d’aquells dies que s’hagi 
comunicat amb antelació per un canvi d’activitat).  
 
Quines activitats es fan al Campus? 
Al Campus es realitzen activitats esportives (futbol, handbol, rugbi, beisbol, etc.), 
activitats d’expressió (dinàmiques de grup, expressió corporal, etc), jocs tradicionals, 
activitats aquàtiques, activitats recreatives, tallers manuals, curses d’orientació, etc. 
 
Aniran a la piscina cada dia? 
Sí, tots els grups tenen una activitat aquàtica diària programada. 
 
Cal portar casquet de bany? 
Sí, el casquet de bany és obligatori per les activitats aquàtiques de piscina.  
 
Que cal portar per la piscina? 
Tovallola, xancletes, banyador esportiu, casquet de bany. 
 
I si el meu fill/a no sap nedar o té por a l’aigua? És obligatori fer l’activitat? 
Tots els infants o adolescents, realitzen una prova de nivell abans d’iniciar el primer dia 
d’activitat aquàtica, on els monitors/es valoren el seu nivell d’autonomia, si no saben 
nedar, se’ls hi facilitarà el material de flotació, els medis necessaris, i el suport dels 
monitors/es, per poder realitzar l’activitat. Si el teu fill/a no es vol banyar per que té por, 
en cap cas l’obligarem, però si que acompanyarà al seu grup a la piscina i el farem 
partícip de l’activitat des de fora de l’aigua. 
 
Faran curset de natació a l’activitat aquàtica? 
No, l’activitat aquàtica es lúdica i recreativa, sempre dirigida pels monitors/es. 
 
Quina és la rati a la piscina? 
La mateixa 1:10. 
 
On puc veure els horaris d’activitats? 
Els horaris d’activitats no són públics, ja que aquests podrien variar per necessitats 
organitzatives, tot i així sempre els podreu consultar amb els monitors/es. 
 
A quina hora esmorzen? 
Entre les 10h i les 11:30h. 
 
Que han de portar per esmorzar? 
És important que portin esmorzar, ja que el nivell d’activitat durant el dia és molt alt. 
Recomanem que esmorzin el que estiguin acostumats, un esmorzar saludable amb 
una peça de fruita o un entrepà. Evitar la pastisseria industrial o menjars altament 
processats que no aporten nutrients ni energia. 
 
Que passa si el meu fill/a té una al·lèrgia o intolerància? 
Indica-ho a l’hora de fer la inscripció, d’aquesta forma ho tindrem en compte a l’hora de 
demanar els menús al servei de càtering. Tot i que el monitor/a tindrà constància, 
comenta-li el primer dia. 
 
Puc venir a buscar al meu fill/a a qualsevol hora? 
No, si no és per una causa justificada. En cas de necessitat, haureu de donar-li per 
escrit al seu monitor/a, a quina hora vindreu. El monitor/a us indicarà a on heu 
d’esperar a l’hora de la recollida. 
 



 
Si arribo un dia tard a recollir al meu fill/a o qualsevol altre incidència a l’hora de 
la sortida, que he de fer? 
En cas de retard, preguem que aviseu trucant al 93 881 11 30 i el vostre fill/a esperarà 
a la recepció del Centre. 
 
Pot venir a recollir al meu fill/a una persona que no està autoritzada a la llista? 
No, els monitors/es no entregaran als vostres fills/es a una persona que no aparegui a 
la llista d’autoritzats. En cas de que hagi de venir una persona que no consti, haureu 
de fer una autorització puntual i entregar-li al monitor/a. 
 
Han de dur crema del sol? 
Sí, és important que la crema l’apliquin a casa, tot i així, durant el dia sempre que 
estiguin a l’exterior, se l’hauran d’aplicar també. 
 
Poden portar el mòbil? 
La nostre recomanació és que no. Tot i així si l’han de portar, no el podran fer servir 
durant el Campus, i no ens farem responsables de la seva pèrdua o si es fa malbé. 
 
El meu fill/a necessita prendre una medicació, a qui informem? 
Ho haureu d’indicar a la inscripció si és una medicació que ha de prendre a diari, si és 
una medicació puntual, li haureu de comunicar al monitor/a. En ambdós casos, heu de 
descarregar i omplir l’autorització mèdica que trobareu a la web. Seran els 
responsables de Campus qui s’encarreguin de l’administració de medicaments. 
 
El meu fill/a vol anar al mateix grup que el seu amic, és possible? A qui li he de 
dir? 
Sí, sempre i quan realitzin la mateixa modalitat, en el mateix horari, i tinguin la mateixa 
edat. En cas de que el primer dia trobeu que no estan al mateix grup, li podeu 
comentar als monitors/es, i sempre que sigui possible realitzarem el canvi. 
 
Puc apuntar al meu fill/a a una especialitat esportiva si mai l’ha practicat abans? 
Sí, el Campus és el moment ideal per introduir-se a noves modalitats esportives, no cal 
cap experiència prèvia. 
 
Han de portar aigua de casa? 
Sí, la hidratació és molt important durant tot el dia, hauran de dur una ampolla de casa 
plena d’aigua i l’anirem omplin durant el dia. 
 
Cal que portin motxilla?  
Sí, sempre hauran de portar motxilla amb les seves coses de piscina, l’aigua i 
l’esmorzar i la crema solar. La motxilla la portaran sempre a sobre. 
 
Han de portar gorra? 
Recomanem que sí per quan es realitzin activitats a l’exterior. 
 
Podem deixar la motxilla al Campus per dia següent? 
No, la motxilla se l’hauran d’endur a casa cada dia. 
 
Poden portar mitjons de piscina enlloc de xancletes? 
Sí, tot i que en aquest cas, recomanem que portin les dues. 
 
Cal portar roba de recanvi? 
Els grups de preescolar hauran de dur una muda per si hi hagués qualsevol incident. 
La resta d’infants i adolescents, recomanem que portin una samarreta de recanvi per 
poder canviar-se si suen molt. 



 
 
Es poden dutxar al Campus? 
No podran dutxar-se com a tal, però si que incidirem en la neteja de mans i cara durant 
el dia. Només al sortir de la piscina, podran fer una dutxa d’aigua. 
 
On puc trucar per qualsevol emergència? 
A la recepció del Centre: 93 881 11 30  
 
 

 
  

 
 
 


