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Campus Esportiu
CLUB NÀUTIC EL MASNOU

“La volta al món a
través dels esports”
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QUI SOM
NAÏFAR, sccl és una cooperativa de treball associat, dedicada a la gestió
de serveis educatius en l’esport, la cultura i el lleure.
NAÏFAR, sccl neix al setembre de 1999 com a conseqüència d’unes
inquietuds comunes d’un grup de recents diplomats de magisteri, interessats
en el camp de l’educació no formal.
NAÏFAR, sccl, basa el seu funcionament en els següents principis:
-

-

-

-

Associació catalana: en un doble sentit: perquè està arrelada al país i
la llegua vehicular d’aprenentatge és el català, i per la seva ubicació
i àmbit de treball.
Principi de pluralisme i democràcia.
Principi de coeducació.
Principi d’activitat i participació: l’activitat és entesa com a
protagonisme de l’infant i, per tant, és necessària la seva participació.
Principi d’aprenentatge natural: l’aprenentatge entès com una acció
natural en l’infant i, per tant, és necessari establir un ambient propici
de motivació en els infants participants.
Principi de sociabilitat i col·laboració: donant un gran pes a la
intervenció i col·laboració en l’entorn social on es desenvolupen les
activitats.
Principi de diversitat.
Principi de respecte pel medi ambient.
Principi de renovació pedagògica: es proposa un model centrat en la
qualitat, la investigació i la formació continuada dels seus
professionals.
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CRITERIS EDUCATIUS DELS CAMPUS ESPORTIUS
Objectius Generals
Els objectius generals en què s’ha d’assentar el desenvolupament educatiu
del Casal de lleure i/o els campus esportius han de ser un viu reflex dels
continguts, els valors, i els resultats que pretenem assolir. Educació en valors.
 Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià.
 Reforçar els hàbits d’higiene i salut.
 Afavorir i reforçar un clima de convivència i respecte.
 Potenciar la creativitat.
 Tenir en compte les necessitats individuals i grupals.
 Fomentar la participació.
 Afavorir la implicació dels pares, mares i tutors/es en el Casal.
 Potenciar l’obertura i la participació de l’activitat en la dinàmica del
barri i/o municipi on està situat.
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DADES GENERALS
Dates:
 Setmanes del 22 de juny al 10 de setembre.
Ubicació:
Club nàutic el Masnou
Horaris:
 08h-09h Acollida.
 09h-13h (Matí).
 09h-15h (Matí + Dinar).
 09h- 17h (Tot el dia).
 17h a18h Acollida tarda.
Documentació a aportar.
-

Foto mida carnet de l’infant.
Fotocòpia del CAT Salut.
Carnet de vacunació actualitzat.
Resguard de pagament del 10% de la totalitat de les setmanes
inscrites.
Declaració responsable en relació amb la pandèmia generada per la
COVID-19.
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“LA VOLTA AL MÓN A TRAVÉS DELS ESPORTS”. Un viatge intercultural
mitjançant els esports, els jocs esportius i els valors.
Introducció:
El centre d’interès d’aquest any serà la volta al món a través dels esports i
els valors. A través d’un viatge als cinc continents (un per setmana)
coneixerem i practicarem diferents esports i jocs esportius d’arreu del món .
Amb aquest centre d’interès es pretén que el participant arribi a conèixer
diferents esports d’arreu del món i que pugui interioritzar una sèrie de valors
actitudinals com el respecte per les cultures, la solidaritat i les 7 C dels
valors.
Objectius generals del centre d’interès:
L’objecte final del centre d’interès d’aquest any, el podríem emmarcar en
els següents punts:
-

Generar consciència de la vinculació existent entre els esports d’arreu
del món i la identificació social.
Descobrir que a través dels jocs i esports d’arreu del món, es poden
treballar valors i actituds.
Fomentar l’ús dels espais públics com a lloc de trobada, de
convivència, de joc.
Fomentar el respecte pel medi ambient, tot fomentant la cohesió
entre esports i natura.

Tanmateix, el context en què enquadrar el centre d’interès, queda plasmat
en aquests dos punts:
 Que els infants:
Mitjançant l’activitat lúdica assimilin la realitat, aprenguin a acceptar
les normes, a entendre i a respectar els límits, a cercar activitats que
afavoreixin el seu creixement personal, la convivència grupal,
l’acceptació i el respecte envers un mateix i els altres.
 Que els infants:
Participin en l’aprenentatge dels jocs i els esports i siguin receptius a
les normes, proposin jocs per jugar-hi, aprenguin a resoldre els
conflictes que sorgeixin durant el joc amb la resta de companys i
companyes, acceptin la competitivitat innata en tot esport com un
element més del joc, sense sentiment de rivalitat.
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 Que mitjançant la pràctica d’esport lúdic es treballi per desenvolupar
el creixement de la personalitat del noi, tenint en compte la seva
bidimensionalitat, individual i social, potenciant el treball en equip.
Objectius Específics:
A partir dels objectius generals que dissenyem en el projecte general
d’estiu, sorgeixen els objectius específics que regeixen el desenvolupament
específic del centre d’interès. D’aquesta manera i mitjançant les activitats
programades, aconseguirem assolir tot un seguit d’objectius que incidiran
en el desenvolupament integral dels nois i noies.
-

Conèixer, a través dels jocs i esports, diferents esports d’arreu del món,
coneixent les seves arrels, història i normes.
Conèixer i practicar esports com l’Ultimate Freesbe, el futbol precolombí, el criquet i croquet, el lacrosse, i el Sepaktakraw.
Conèixer i practicar esports marítims com paddle surf, bigsurf, kayak i
tastet de vela.
Reforçar els hàbits d’higiene i salut per seguir els protocols del COVID19
Aprendre a resoldre els conflictes que puguin aparèixer durant
l’activitat mitjançant el diàleg.
Afavorir una consciència crítica a l’hora de realitzar qualsevol
activitat, atenent a les característiques físiques de cada infant.
Afavorir una consciència solidaria.
Respectar el desenvolupament cognoscitiu de cada infant.
Afavorir que els infants recuperin l’entorn com espai de joc.
Apropar als infants a la pràctica d’esports específics.
Afavorir activitats grupals, fomentant espais d’interrelació entre els
subgrups.
Fomentar conductes i hàbits socials que facilitin i potenciïn la
convivència i el benestar personal.
Conèixer i fomentar el respecte per les cultures i la solidaritat.
Treballar les 7 C dels valors: Companyerisme, Coratge, Convicció,
Confiança, Caràcter , Compromís, Cohesió, Cooperació.

Com es pot constatar, s’estableix una vinculació entre els objectius del
centre d’interès i els objectius del campus esportiu.
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Model Horari
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9-9:15
9:15-10:30

10:30-11:15

BENVINGUDA

BENVINGUDA

ESPORT
TRADICIONAL/
ESPORT DEL MÓN

BENVINGUDA

BENVINGUDA

BENVINGUDA

ESPORT
TRADICIONAL/
ESPORT DEL MÓN

ESPORT
TRADICIONAL/
ESPORT DEL MÓN

ESPORT
TRADICIONAL/
ESPORT DEL MÓN

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESPORT DEL MÓN/
ESPORT
TRADICIONAL

ESPORT DEL MÓN/
ESPORT
TRADICIONAL

ESPORT DEL MÓN/
ESPORT
TRADICIONAL

RECOLLIDA

RECOLLIDA

RECOLLIDA

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

JOCS DE TAULA

JOCS DE TAULA

JOCS DE TAULA

JOCS DE TAULA

CONCURS ESPORTIU

CONCURS ESPORTIU

CONCURS ESPORTIU

CONCURS ESPORTIU

RECOLLIM

RECOLLIM

RECOLLIM

RECOLLIM

11:15-12:45

EXCURSIÓ

12:45 A 13
13-15

GINCANA
ESPORTIVA

15-15:45
15:45-16:45
16:45-17
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Funcionament tipus:
Dividirem els infants amb grups de convivència de 10 per grup.
Cada setmana introduirem un esport d’arreu del món, que practicarem
durant una hora o hora i mitjà al dia i per grups (menys els dies de sortida ).
Cada setmana introduirem una de les 7C dels valors a treballar. A cada
activitat de cada esport, farem èmfasi amb el valor que estiguem treballant
aquella setmana, més els treballats les setmanes anteriors.
També organitzarem alguna sortida matinal amb bicis i/o patinets.
Apart de l’esport d’arreu del món cada dia farem un sistema d’esports
rotatoris i així tots els infants podran fer un tastet de tots els esports (futgolf,
diferents esports de raquetes, tir amb arc, handbol, voley, mini-bàsquet,
iniciació a l’atletisme, etc).
Un matí a la setmana farem esports aquàtics.
A la tarda es realitzaran diferents concursos individuals relacionats amb els
esports practicats
També es faran activitats alternatives amb material proporcionat per
BBACTIVITIES com per exemple dia de la fira dels jocs gegants, dia
d’inflables, dia motor simulador de conducció, jocs de realitat virtual
Descripció de les setmanes:
1a Setmana:
Esport del món: Futbol pre-colombi.
Valor: Companyerisme
2a Setmana:
Esport del món: Ultimate freesbe
Valor: Caràcter
3a Setmana:
Esport del món: Criquet i Croquet
Valor: Convicció
4a Setmana:
Esport del món: Lacrosse
Valor: Confiança
5a Setmana:
Esport del món: Sepaktakraw.
Valor: Compromís
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6a Setmana:
Esport del món: Arts marcials orientals.
Valor: Convicció
La temàtica del casal d’agost i setembre estarà supeditat al número
d’inscrits per setmana.
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QUÈ HEM DE DUR AL CAMPUS?
CAMPUS PRE-ESPORTIU








Paquet de tovalloletes.
Got de plàstic.
Una bossa amb muda de recanvi.
Crema de protecció solar/Gorra.
Banyador i tovallola i xancletes.
Mascareta.
Estoig amb llapis de fusta de colors, goma, maquineta, llapis i cola de
barra.
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Paquet de tovalloletes.
Crema de protecció solar/Gorra.
Banyador i tovallola i xancletes
Mascareta.
Estoig amb llapis de fusta de colors, goma, maquineta, llapis, cola de
barra i tisores. * No serà necessari dur a casa diàriament.

TOT HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM I EL
COGNOM I S’HAURÀ DE DUR A CASA I
DESINFECTAR DIÀRIAMENT.
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PREGUNTES FREQÜENTS
Puc fer la inscripció setmana per setmana?
Podeu fer la inscripció setmana a setmana o repetir setmanes, sempre que
ens aviseu, com a molt tard, el dimarts de la setmana anterior.
Quina és la ràtio de grups i com estan distribuïts?
La ràtio és de 1/10 per grup de convivència,(decret 267/2016).
Els grups els intentem distribuir per edats.
Podem recollir al nen/a fora dels horaris de sortida?
No es podran recollir als infants fora de l’horari establert a no ser que sigui
una causa de força major.
Farem excursions?
Els grups de primària, farem algunes sortides matinals, sempre i quant, les
mesures de prevenció i higiene ho permetin.
També és farà una excursió setmanal sempre i quan les mesures de
prevenció i higiene ho permetin.
Ens podem quedar a dinar de forma puntual?
No hi ha cap problema per quedar-se a dinar de forma puntual. S’haurà
d’avisar al director del campus a primera hora del matí i fer el pagament
puntual del dinar.
Posareu crema solar als infants?
Cada infant haurà de venir de casa amb la crema solar ja posada. Tot i
això durant el dia anirem posant crema a tots els infants.
Si teniu preguntes sobre els protocols a seguir a causa del COVID-19 ho
podreu trobar al document de Protocol per casal d’estiu que us adjuntem.
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PROTOCOL CASAL ESTIU COVID-19
Seguint el document de protocols específics per casals d’estiu enviat pel
Departament de Joventut i la Direcció General de l’esport de la Generalitat de
Catalunya Naïfar sccl, portarà a terme els següents protocols:
1. L’entrada i sortida al campus es farà de forma esglaonada per grups de
convivència en tandes de 10 min. La setmana anterior al començament
del campus comunicarem la manera de procedir a dita entrada i sortida.
2. Diàriament les famílies hauran de prendre la temperatura als seus fills/es,
abans de portar-lo al casal i hauran de comunicar a la persona responsable
del grup, l’estat de salut de l’infant. Tanmateix el Club Nàutic del Masnou
disposarà d’algun termòmetre frontal per tal de fer un seguiment de la
temperatura dels infants si les circumstàncies així ho demanen.
Naïfar tindrà un registre diari de l’estat de salut dels infants.
3. Des de la Direcció General de Joventut ens proporcionarà un model de
“Declaració responsable” que facilitarem a les famílies per tal d’acreditar
l’estat de salut de l’infant.
4. L’ús de mascaretes serà obligatori en:
 Els moments en els que no sigui possible ni viable mantenir la distància de
seguretat.
 Personal aliè a l’equip dirigent i de monitoratge quan entri en contacte
amb els grups (amb o sense distància de seguretat).
Per la resta de supòsits, no es necessari l’ús de mascaretes.
En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta s’ha d’entendre
mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants participants, l’han
d’aportar ells/es des de casa.
5. La distancia de seguretat serà de 4m2 per participant.
6. El disseny de l’activitat preveurà l’organització dels grups de convivència en
unitats de, com a màxim 10 participants. Cada grup de convivència tindrà
el seu monitor/a.
7. Es crearà la figura de Responsable de prevenció i higiene. Aquest
responsable serà del mateix equip de dirigents i haurà realitzat un curs
específic acreditat pel Departament de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. La seva funció serà la de vetllar pel compliment de les mesures
establertes en aquest protocol.
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8. Naifar disposarà d’un “Pla de confinament” que consistirà en un document
que estableixi el procediment a executar en el cas que calgui produir-se
aquest confinament.
Aquest “Pla de confinament” ha de contenir:
 Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la coneixença
d’un cas.
 Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats.
 Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de
dades de traçabilitat.
 Identificació de la zona d’espera (abans de l’abandonament de
l’activitat).
L’execució d’aquest pla de confinament anirà a càrrec del Responsable de
prevenció i higiene del grup de convivència afectat.
La Direcció General de Joventut facilitarà un model per fer aquest “Pla de
confinament”.

