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COLÒNIA SANT ELOI 
 

 
 

DADES DEL CAMPAPENT -2004 
 
Dates: del dimecres 14 al diumenge 25 de juliol 

del 2004. 
 
Lloc: Colònia St.Eloi a 2 quilòmetres de la població 

de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà). 
 
Edats: Nenes i nens de 7 a 15 anys. (Formaran 

grups per edats i amistats). 
 
Hora de sortida: Dimecres dia 14 a 2/4 de 9 del 

matí a l’estació d’autobusos de 
Tàrrega. 

 
Dia de la reunió de pares: Dilluns dia 12 de juliol 

(la farem com de costum a 
l’Edifici Parroquial de Tàrrega a 
2/4 de 10 de la nit) 

 
Dia de pares: Diumenge dia 25 de juliol a partir 

de les 11 del matí. 
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Dia de tornada: Diumenge dia 25 de juliol amb els 
pares. 

 
Clima de la zona: Mediterrani de muntanya. (Calor 

durant el dia i fresca durant la 
nit) 

 
Objectiu del campament: 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. 
 

DADES D’INTERÈS 
 

ó La Reunió de Pares serà el dilluns 12 de juliol 
del 2004. La farem com de costum a l’Edifici 
Parroquial de Tàrrega a 2/4 de 10 de la nit. 

 
ó Per a ser inscrit caldrà: 

1. Entregar el FULL D’INSCRIPCIÓ. 
2. Tenir la TARGETA DEL SERVEI CATALÀ 

DE SALUT O DE LA SEGURETAT SOCIAL 
(o similar). No cal entregar-la, solament 
dur-la el dia d’anada al campament. 

3. Ingressar els diners de la INSCRIPCIÓ. 
4. Entregar fotocòpia del DOCUMENT 

NACIONAL D’IDENTITAT. 
5. Entregar fotocòpia del CARNET DE VACUNES. 
6. Que l’infant estigui vacunat amb alguna 

vacuna contra el tifus, el vostre metge de 
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capçalera és el més indicat per aconsellar-
vos la millor. 

 
ó Inscripcions: 

L’entrega de la documentació necessària la 
podeu fer a parir del 1 de maig a: 
v Sports Club Tàrrega – telf. 973 311 583. 

ADREÇA Sta.Anna, 13 (Tàrrega) 
v O a qualsevol dels monitors/es que 

conegueu. 
 

EQUIP PERSONAL 

MATERIAL VARIAT 
 

- Motxilla 
- Sac de dormir 
- Llençol 
- Lot o frontal (amb 

piles de recanvi) 
- Plat i coberts 
- Cantimplora 
- Bossa neteja personal 
- Tovalló 
- 1 camiseta màniga 

curta blanca 
  

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 
- Xancletes 
- Calçat còmode 
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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. 

3. És aconsellable que els nens i nenes no portin 
telèfons mòbils. Si en porten doneu-lo als 
monitors perquè el guardin. 

 

 
ACTIVITATS 

  
El campament es basarà en grups segons les 

edats i amistats. Cada grup estarà portat com a 
mínim per dos monitors/es, i si convé ajudats per 
un premonitor/a. 

En la preparació i desenvolupament de les 
activitats sempre es tindrà en compte la edat 
dels participants i les seves possibilitats. 

Les edats dels grups no són estrictes, depèn 
també del grup d’amics en que es troben els 
infants. 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

S’ha de dir que estem en un campament, això 
no vol dir sinònim d’incomoditat, tot el contrari, el 
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campament disposa de les facilitats i mitjans 
tècnics necessaris per una bona i còmoda estada. 

El campament té lloc als terrenys de la casa 
de colònies de la Colònia St. Eloi a Gerri de la Sal 
(Pallars Sobirà) cosa que ens permet gaudir de les 
instal·lacions d’aquesta.  En els terrenys de la 
casa de colònies es troben els serveis de cuina, 
manteniment i infermeria, una piscina, serveis 
sanitaris, secretaria de monitors, magatzem, 
camp de futbol i una gran explanada on s’instal·len 
les tendes. 
 

NORMES GENERALS 
 
1. El Campament començarà tan bon punt els infants 

pugin als autocars, on hi haurà l’equip de monitors 
que estaran amb ells. 

2. El Campament està obert a les visites dels pares 
quan aquests ho creguin oportú, encara que cal 
remarcar que el dia de pares serà l’últim dia de 
Campament, el diumenge 28 de juliol. Cal dir que 
encara que hi hagi algun pare de visita, el nen o 
nena intentarà seguir l’activitat programada amb la 
resta dels seus companys. 

3. En cap moment es deixarà que l’infant surti del 
campament si no és amb els seus pares. 

4. És prohibit portar ganivets, matxets, encenedors 
ni qualsevol estri similar perillós. 

5. Es tindrà molta cura amb la higiene personal, amb 
el treball en equip, amb el respecte per les 
ideologies i creences, i amb l’estima a la natura. 



 7 

6. Queda totalment prohibit el consum de tabac i de 
begudes alcohòliques en el campament, exceptuant 
per als monitors en el lloc on indiqui la direcció del 
Campament.(Llei 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència) 

 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
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EQUIP PEDAGÒGIC 
 

1. Marc Minguell (Director) 
2. Núria Domingo (Monitora)  
3. Sílvia Palacios (Monitora) 
4.  Eloi Lecha (Monitor) 
 

5. Irene Rubio (Monitora) 
6. Núria Palacios (Monitora) 
7. David Moñino (Monitor) 
 

 


