Recursos per als campaments, colònies i rutes
El projecte de CCR forma part de l'Atenció Personalitzada que des d'Esplac oferim als
esplais per donar-vos suport pedagògic i organitzatiu a les activitats, en aquest cas, als
campaments, colònies o rutes

preparació

CLICA I
DESCO
BREIXLOS!

Guia per la preparació de
campaments, colònies i rutes
Per saber què hem de tenir en compte a cada moment
de la preparació, de manera cronològica, amb consells,
recursos i aspectes necessaris que ens ajudin a planificar
la nostra activitat de vacances.

Guia de rutes
Hi trobareu els passos a seguir a l'hora de preparar la ruta,
alguns consells a tenir en compte durant l'activitat i en
tornar.

Pistes per escollir...
casa de colònies
De cases de colònies n'hi ha moltes, amb moltes
característiques diferents tant pel que fa a l'equipament
com pel que fa a l'entorn. Com trobem la casa que més
s'adequa a la nostra activitat?

terreny d'acampada
CARTELLS "ELS ESPLAIS FEM ESTIU"
Si voleu promocionar les vostres activitats de CCR, podeu
demanar cartells a través d'EsplacNet.

L'elecció del terreny d'acampada és una tasca molt
important en la preparació de qualsevol campament. És
part de la qualitat i l'èxit de l'activitat. Com escollim el millor
terreny per al nostre campament?

documentació

documentació
que tot esplai ha de tenir
Si consulteu la pestanya CCR, trobareu un resum de tota
la documentació que hem de tenir a punt abans de
marxar.

CCReant
Plantilla per a l'elaboració de projectes d'activitats de
vacances. Seguint i omplint-lo, tindrem un projecte
complet amb tots els requeriments pedagògics i legals.

anem preparats
Web oficial de la Generalitat que recull tot el que cal
saber i tenir en compte sobre normatives, prevenció,
salut i seguretat, protecció del medi ambient i també
telèfons i adreces d’interès, per tal que la vostra activitat
vagi sobre rodes.

Carpeta "Els esplais fem l'estiu"

Models d'autoritzacions
Full model per a preparar les autoritzacions i les fitxes de
dades per les activitats de l'esplai.

Carpeta per ordenar i classificar tota la documentació
que hem de dur durant les activitats de vacances. Si no la
tenim, la podem demanar a esplac@esplac.cat.

Per activitats internacionals...
Documentació per una
activitat internacional

Guia de l'internacionalisme
Vols saber a què ens referim quan parlem
d'”internacionalisme”? No sabeu quin tipus d’activitats
internacionals es poden fer amb l’esplai i com a moni?

Per conèixer la documentació necessaria i obligatòria
per aquest tipus d'activitats

assessoraments

visites
Les realitza l'Equip General de Sector, la Coordinadora
de Projectes del Sector i/o l'Equip de Coordinació
d'Esplac per donar suport en la preparació de l'activitat
(abans de marxar) o durant el desenvolupament de
l'activitat.

Monogràfic d'organització de
campaments
Si teniu ganes d'intercanviar experiències sobre
l'organització dels campaments o, simplement, no n'heu
fet mai i teniu ganes d'aprendre, aquesta és la vostra
oportunitat: un cap de setmana d'aprenentatge vivencial
amb altres monis!

