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DADES TÈCNIQUES DEL CAMPAMENT 2004 
 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
LLOC  Colònia St. Eloi 
MUNICIPI Gerri de la Sal   
COMARCA Pallars Sobirà 
CLIMA  Mediterrani de Muntanya (Calor durant el dia i fresca durant la nit) 
 
ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS 
DIRECTOR DEL CAMPAMENT  Marc Minguell  630 15 62 07 
RESPONSABLE EQUIP MONITORS Mn. Josep Camprubí 608 22 12 63  
 

 
 
 

EQUIP DE CAMPAMENTS 
 
DIRECTOR  Marc Minguell  Tàrrega (D) 630 15 62 07 
MONITORS/ES Mn. Josep Camprubí Tàrrega (D) 608 22 12 63  

Nuria Domingo  Tàrrega (M) 
Sílvia Palacios   Tàrrega (M) 
Núria Palacios  Tàrrega 
Eloi Lecha    Tàrrega 
Irene Rubio   Anglesola 
David Moñino   Tàrrega 

 
(D) – Titol de Director 
(M) – Títol de Monitor 
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TABAC I BEGUDES ALCOHÒLIQUES 
La llei 10/85 de juliol estableix de manera genèrica les normes de 

prevenció i d’assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència. 

Les activitats de vacances realitzades amb menors d’edat, sobretot 
colònies, campaments i similars, poden ser considerades centres 
d’ensenyament en el lleure, per la qual cosa està totalment prohibit el consum 
d’aquestes substàncies. 

Pel que fa als majors d’edat, cal evitar-ne el consum fora dels llocs i 
moments determinats pel responsable de l’activitat i sempre amb els límits 
que marca la llei. 

 
 

LLEIS QUE REGULEN L’ACTIVITAT 
El Decret 337/2000, de 24 d’Octubre és el que regula els campaments 

juvenils, colònies, camps de treball, casals de vacances i rutes amb infants i 
joves menors de 18 anys. 
 

COMPOSICIÓ  I  PROPORCIÓ  MÍNIMA  EXIGIDA  EN  ACTIVITATS  DE  LLEURE 
Titulació 

responsables 
Titulació 

responsables Participants 
Nombre 

de 
dirigents Casals Altres 

Nombre 
de 

Titulats 
(M o D) 

 Participants 
Nombre 

de 
dirigents Casals Altres 

Nombre 
de 

Titulats 
(M o D) 

7-10 1 Monitor Monitor -  71-80 8 Monitor Director 3 
11-20 2 Monitor Monitor 1  81-90 9 Monitor Director 4 
21-24 3 Monitor Monitor 1  91-100 10 Monitor Director 4 
25-30 3 Monitor Director 1  101-110 11 Monitor Director 4 
31-40 4 Monitor Director 2  111-120 12 Monitor Director 5 
41-50 5 Monitor Director 2  121-130 13 Monitor Director 5 
51-60 6 Monitor Director 2  131-140 14 Monitor Director 6 
61-70 7 Monitor Director 3  141-150 15 Monitor Director 6 

 

 

 

NORMATIVA 
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RESPONSABILITATS 
 

DIRECTOR 
1. Complir i fer complir la normativa vigent. 
2. Facilitar la inspecció de l’activitat. 
3. Garantir l’execució del pla de formació de l’activitat el qual no ha de 

ser contrari a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya. 
4. Vetllar perquè les activitats es desenvolupin amb les necessàries 

condicions sanitàries i d’higiene i amb les mesures de seguretat 
suficients per tal de garantir la integritat física dels que hi participen. 

5. Vetllar per les condicions sanitàries i ambientals del lloc on es realitza 
l’activitat. 

6. Garantir que les persones encarregades de la manipulació dels aliments 
i de l’elaboració dels menjars actuïn d’acord amb els requisits mínims 
necessaris per tal d’evitar contaminacions alimentàries. 

7. Procurar que els participants tinguin especial cura a respectar les 
propietats, les instal·lacions i el marc natural del lloc on es realitza 
l’activitat. 

8. Responsabilitats tècniques com: 
a. Subministrament i alimentació 
b. Instal·lacions (material, neteja, etc.) 
c. Transport, economia i comptabilitat 
d. Assistència (primers auxilis) 
e. Treball tècnic, treball pedagògic i animació 
f. Responsabilitat Civil 
g. Personal contractat de serveis i col·laboradors 
h. Control administratiu 

9. Revisar el treball tècnic i pedagògic. 
10. Fer complir l’horari. 
11. Supervisar menutes i vetllar per una correcta alimentació. 
12. Responsabilitat directa sobre els menors d’edat. 
13. Fer complir el programa previst. 

 
El Director de l’activitat delega responsabilitats als següents membres de 
l’equip de monitors-educadors sempre sota la seva direcció. 
 
MONITORS 
Persones que participen amb el director de l’activitat. 
Responsabilitat principal de tasques educatives, formatives i d’animació i 
funcionament general del campament, sempre en un treball en equip. 
Realitzador/a actiu del que hi ha a la programació. 
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Si es dona el cas, suplir al Director. Sempre serà, en aquest cas, aquell 
monitor/a més antic en l’Entitat, predominant que tingui el títol de Director 
en el temps lliure abans que el de monitor. 
 
RESPONSABLE DE CUINA 
Persona que participa amb el Director de l’activitat. 
Responsabilitat en la cuina. 
Responsable de la confecció dels àpats. 
Encarregat de la neteja, el bon estat, i el  bon us de la cuina i utillatge. 
 

 
 

OBJECTIUS DEL CAMPAMENT 
 

FINALITAT EDUCATIVA DEL CAMPAMENT 
• El Campament es duu a terme per tal que els infants i joves disfrutin i s’ho 

passin bé tot aprenent. 
 
OBJECTIU GENERAL 
• Aconseguir que els infants estimin i apreciïn la Natura en totes les seves 

manifestacions tot vivint uns dies divertits i diferents als que estan 
habituats. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
• Crear un ambient acollidor, obert i de confiança. 

• Que l’infant i jove sàpiga conviure amb altres nens i nenes, tot compartint, 

com ara és, la tenda de campanya per dormir, les obligacions en les tasques 

de serveis, etc. 
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• Que els infants i joves arribin a entendre la màgia de la Natura, com viure 

en la foscor de la nit, com disfrutar de la claror de la Lluna, com el 

naixement d’un nou dia, etc. 

• Que l’infant o jove arribi a respectar la Natura i així el respecte als éssers 

vius, tot intentant conèixer-los. 

 
AVALUACIÓ 
La manera més senzilla és veure que l’infant i jove s’ho ha passat bé.  El millor 
símptoma de que el Campament ha anat bé és que l’infant o jove recordi amb 
alegria i il·lusió els dies passats al Campament. 
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ACTIVITATS A REALITZAR PELS DIFERENTS GRUPS 
 

EDATS ACTIVITATS 
6-9 9-11 12-14 

Sortida a Gerri de la Sal (1dia) x x x 
Excursió Estany de Montcortes (2 dies)   x EXCURSIONS 

Excursió a Enseu (1 dia) x x  
Bivac  x x 
Cursa Orientació Vall D’Ancs  x x 
Cursa Orientació Prop del  Campament x   
Construcció de cabanes x x x 
Descoberta del bosc x x x 
Descoberta del firmament x x x 

Planisferis  x x 
Fang x   

Samarretes x x x 
Tallers variats x x x 

NATURA 

Plàstica d’ambientació (vetllades) x x x 
Vetllades x x x 
Grans Jocs X x x 
Jocs de pistes X x x 
Pista Americana X x x 
Contes, llegendes i rondalles X x  
Danses X x x 

ANIMACIÓ 

Gran Sopar de Gala X x x 
Pont de Mico  x x 

Excursionisme x x x 
Futbol x x x 

Beisbol x x x 
ESPORTS 

Bàsquet x x x 
* Les activitats d’aquest llistat poden canviar per causes logístiques o 
meteorològiques. 
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HORARI BASE 
7:30 Aixecar-se Monitors/es 
8:00 Aixecar-se els acampats/es 
8:15 Movem-nos una mica  
8:30 Pujar bandera + higiene personal 
9:15 Esmorzar 

10:00 Arreglar tendes i fer serveis 
11:00 Activitat Matí 
12:30 Piscina 
14:00 Dinar 
15:00 Temps Lliure / Jocs Variats 
16:30 Tallers 
18:00 Berenar 
18:30 Activitat Tarda 
19:30 Dutxa 
20:30 Xurrac 
21:00 Baixar Bandera 
21:15 Sopar 
22:00 Activitat Nit 
24:00 Silenci. Dormir Acampats 

Revisió monitors 
 

EQUIP PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS: 
1. Tot el material ha d’estar ben marcat amb el nom de l’infant, o altre distintiu. 
2. Els nens i nenes NO poden portar ganivets, matxets, encenedors ni qualsevol 
estri similar perillós. 

MATERIAL VARIAT 
 

- Motxilla 
- Sac de dormir 
- Llençol 
- Lot o frontal 
- Plat i coberts 
- Cantimplora 
- Bossa  de neteja personal 
- Aïllant 
- Tovalló 

  

MATERIAL DE VESTIR 
 

- 6 ó 7 mudes interiors 
- 6 parells de mitjons 
- Pijames (estiu i hivern) 
- Tovalloles (bany i dutxa) 
- Banyador 
- Gorra 
- 6  Camisetes màniga  curta. 
- 3  Camisetes  màniga  llarga. 
- 3 Pantalons curts. 
- 1 Pantaló llarg. 
- 1 Xandall (llarg). 
- 1 Jersei 
- 1 Impermeable 
- Calçat còmode 
- Xancletes 
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3. És aconsellable que els nens i nenes no portin telèfons mòbils. Si en porten 
doneu-lo als monitors perquè el guardin. 

 
RESPONSABILITATS DEL GRUP DE SERVEI 

 
Menjador Netejar i ordenar les taules i bancs després dels àpats. 
  Escombrar el menjador després dels àpats. 

Lavabos Netejar-los diàriament dues vegades. 

Esplanada 
Tendes Netejar l’esplanada de tendes de papers i brossa. 

Campament Netejar el Campament de papers i brossa. 

Pujar 
Bandera Pujar la bandera del Campament al començar el nou dia. 

Baixar 
Bandera Baixar la bandera del Campament al acabar el dia. 
 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL CAMPAMENT 
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PÀGINA WEB   http://es.geocities.com/campamentsagerri 
CORREU EL·LECTRÒNIC campamentsagerri@yahoo.es 
 

 

CAMPAMENTS 2004 
 

 
“Deixem que l’herba creixi pels camins 

I esborri el pas del vianant cansat 
Tot el que és bell incita a la bellesa. 

De nosaltres depèn que el pas del temps 
No malmeti els senyals que hi ha escrits a les pedres.” 

                 Miquel Martí i Pol. 


