


OBJECTIU DE LA REUNIÓ 

● Que ens coneguem 
● Explicar-vos l'activitat 
● Dubtes i propostes 
● Imatges 2018 

 



EDAT 

Per a infants de 4 a 6 anys.  Nascuts/des els anys 2013, 2014 i 2015 

 

DATES. 5 torns 

● Torn 1 Del 26  al  28 de juny  
● Torn 2 Del   1  al   5 de juliol 
● Torn 3 Del   8  al 12 de juliol 
● Torn 4 Del 15  al 19 de juliol 
● Torn 5 Del 22  al 26 de juliol 



Decret  267 / 2016 
 

Regula les activitats d'educació en el lleure en període de vacances que participen 
menors de 18 anys. Activitats esportives 
● Ràtios infants / personal tècnic responsable 
● Titulacions. ROPE/ Col·legiat/da + la titulació específica 
● Certificació negativa delictes sexuals 
 

Documentació participants: 
● Autoritzacions 
● Fitxes de salut 
● Fotocòpia targeta sanitària o de mútua privada 
● Llista de participants 
● Assegurances d'accidents i de responsabilitat civil 

Centre Esportiu Municipal El Fornàs 

Tel 977 614 403 

Fax 977 612 270 

Horari: de 6'30 a 22h de dilluns a divendres 



ASSEGURANÇA 
 

● Assegurança col·lectiva d'accidents 
● Assegurança de responsabilitat civil 

Centre Esportiu Municipal El Fornàs 

Tel 977 614 403 

Fax 977 612 270 

Horari: de 6'30 a 22h de dilluns a divendres 

EQUIP TÈCNIC 
 
Persones qualificat i degudament contractat. 
● Llicenciats/des i estudiants en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
● Tècnics Superiors en activitats fisicoesportives 
● Monitors/es esportius 
● Mestres especialistes en Educació Física 
● Tècnics en Salvament i Socorrisme Aquàtic 
● Tècnics en pràctiques: CFGS, salvament i socorrisme aquàtic, certificat professionalitat en 

activitats de natació... 



ALGUNS CONSELLS 

 

● Si cal marxar durant l’activitat aviseu amb suficient temps al monitor/a del vostre 
fill/de la vostra filla. 

● No portar diners ni objectes de valor perquè no ens podem fer càrrec si és 
malmeten, es perden o si desapareixen de les instal·lacions. 

● MARCAR LA ROBA. MARCAR-HO TOT amb el nom perquè us la puguem tornar en 
cas que s’extraviï. 

● La salut. Si el vostre fill/la vostra filla pateix alguna patologia o malaltia 
que cal conèixer, si us plau comuniqueu-ho en privat al seu monitor/a. 

 



L’HORARI D’ACTIVITAT 

De 9 del matí a 13h 

LLOC D’ENTREGA I RECOLLIDA 

A la recepció del CEM El Fornàs. 

Es prega màxima puntualitat tant a l’hora d’arribada com a l’hora de venir a recollir 
als i a les “MINIS”. 

SERVEI D'ACOLLIDA “GUARDAMINIS”.     

●Una hora abans de començar l'activitat: 8 a 9h 

●Una hora després d'acabar: de 13 a 14h 

És gratuït per a qui participen a l'activitat però caldrà inscriure's abans 



PROTOCOL PRIMERES CURES 

● 1r   Valorem i curem (personal tècnic i socorrisme): aigua i sabó... 
● 2n  En cas necessari truquem al/la pare/mare... 
● 3r   Truquem al 112 per trasllat al PIUS acompanyat/da d'un dels tècnics 

 

QUÈ CAL PORTAR CADA DIA 

● ESMORZAR A casa i a l'activitat    
● ROBA D’ESPORT Pantaló curt, samarreta, calçat esportiu i mitjons 
● ROBA DE BANY GORRO de bany, banyador, xancletes i tovallola 
● ROBA DE RECANVI En una bossa dins la motxilla. Fons de bossa 
● I TAMBÉ... Gorra pel sol i, si cal, protecció solar. AMPOLLA D'AIGUA 

 
● MITJONS: Les vambes amb mitjons. 
 

 

 

SALUT. Si el vostre fill/la vostra filla pateix alguna patologia o malaltia que cal 
conèixer, si us plau comuniqueu-ho en privat al seu monitor/a 



L’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

ALTRES 

Instal·lacions 
 

Habitualment utilitzem les Instal·lacions i espai del Centre Esportiu Municipal El Fornàs  
i altres de properes per a les activitats de matí. 

CEM FORNÀS 

Pavelló Xavier Tondo i Volpini 

Pista d’atletisme 

Piscina coberta del Fornàs 

Piscina petita 

Piscina gran 

Piscina d'estiu 

Sales polivalents 

Passeig Tarradellas 

Plaça President Companys 



ACTIVITATS 

● Miniolimpíada pista atletisme 

● Circuïts psicomotrius amb material divers 

● Activitat aquàtiques recreatives 

● Manualitats 

● Jocs poliesportius 

● Jocs tradicionals 

● Jocs cooperatius 

● Activitats amb suport musical 



Curset de Natació. 

● Com en els darrers anys, es durà a terme un curset de natació inclòs en les 
activitats que es fan.  

● Els grups es realitzaran segons el nivell de familiarització al medi aquàtic que 
tinguin els infants. 

● Al finalitzar, es farà entrega d'un diploma informatiu del nivell i dels continguts 
treballats. 

● Si no hi ha cap contratemps el farem a primera hora al matí. 

 

NOTA 

Aprofitarem més el temps si els nens/les nenes porten el banyador posat de casa. 

 



Activitats especials 
 

●Divendres 5 i 19 de juliol. L'esmorzar el posarem nosaltres* 
 

* Si l'infant té alguna al·lèrgia o intolerància caldrà comunicar-ho al tècnic. 

Dia MÉS saludable 
 

El DIMECRES de cada setmana l'esmorzar que es porta de casa  
haurà de ser principalment base de FRUITA I/O FRUITS SECS. 
 

Drets d'imatge 
Al facebook del Patronat d'esports de Valls i 

a la web pmevalls.cat 
es pujaran les imatges de les activitats més importants que es realitzin 



GRÀCIES per la vostra assistència! 

 

 

 

Aquest document el podreu descarregar a 
pmevalls.cat/noticies/oferta vacances 


