ACAMPADA A CAN FRET
PORTOCOLOM

5è A i B
8 i 9 DE MAIG DE 2014

Benvolguts pares,
Ens posam en contacte amb vostès per informar sobre l'acampada que hem programat
per aquest curs 2013-14 i que es durà a terme els dies 8 i 9 de maig.

OBJECTIUS
La següent estada d'un dia i mig està pensada com un complement educatiu pels
alumnes que vulguin gaudir del meravellós entorn que ens ofereix Portocolom. És un
programa on els al·lots s'ho passen bé i desconnecten de la rutina diària, descobreixen
nous racons de l'illa, fan esport i conviuen uns dies amb els companys de classe.

ACTIVITATS
Canoes
Jocs de platja (volei, pales, rugby...)
Tir amb arc
Vetllada de campament

DIJOUS DIA 8
Arribada dels grups al campament Can Fret i distribució.
10:30 Berenar
11:00 Formació dels grups per a les activitats i assignació monitors
11:30 Activitat esportiva per grups
13:30 Dinar pícnic que du cada al·lot. Si són de menjador se'ls proporcionarà pícnic.

15:30 Activitat esportiva per grups
17:30 Dutxes
18:30 Temps lliure (descans, passeig, jocs...)
20:30 Sopar
21:30 Vetllada de campament
23:00 Silenci i dormir

DIVENDRES DIA 9
8:00 Despertar-se
8:30 Esmorzar
10:00 Activitat esportiva per grups
12:30 Dutxes
13:30 Dinar
15:00 Recollida i sortida del campament

Material a dur
Motxilla
Roba esportiva (calçons curts i llargs..) i sabates esportives.
Tovallola, banyador, xancletes i gorra
Alguna peça d'abric

Sac de dormir i llençol d'abaix
Material d'higiene personal i tovallola
Crema solar i repel·lent de moscards
Llanterna o frontal
Esmorzar, dinar del primer dia i beguda
Bol per sopa, plat pla, tassó (tot això de plàstic dur) i coberts
Targeta sanitària

El preu inclou
Autocar Palma-Portocolom-Palma.
Activitats esportives i material (pales, cascs, pilotes, xarxes ...)
Vetllada de campament.
Sopar i estada del primer dia i esmorzar i dinar del segon.
Monitors.
Assegurança RC.

Preu
77 € (grup mínim de 40 alumnes)

Criteris d'avaluació
Es valorarà l'interès i la participació activa de l'alumne durant l'acampada, l'acceptació i
compliment de les normes del grup, el respecte i valoració de la conservació del medi
ambient, així com el comportament de l'alumne en situacions i llocs no habituals.

Normativa
Durant l'estada els alumnes estaran sotmesos a les normes disciplinàries del col·legi
Aula Balear, la direcció del qual estarà representada per les tutores i professors
acompanyants.
No poden dur objectes de valor ni telèfon mòbil.
S'hauran de respectar les hores de descans de tots.

Nota
No es farà el retornament si la manca d'assistència no és justificada per motius mèdics
i/o d'hospitalització presentant el justificant corresponent. En aquest cas, el centre
només retornarà el que ens aboni el proveïdor del servei. En el cas que l'acampada no
es realitzes per motius aliens a la voluntat del centre, només es retornarà la part que
reemborsi el proveïdor.
L'abonament es farà efectiu en el rebut del més següent a la sortida.

Acompanyants
Tutores de cinquè i una persona del departament d'orientació o un professor de l'etapa.

AUTORITZACIÓ DELS PARES
Jo, ________________________________________________, pare, mare o tutor de
l’alumne/a

__________________________________________,

autoritzo

la

seva

assistència a l'acampada a Portocolom que es durà a terme els dies 8 i 9 de maig.
Aquesta autorització implica que accept les condicions establertes pel col·legi Aula
Balear.
Signatura i data:

AVÍS PER A FULLA D'AUTORITZACIÓ PER A VIATGES I ACAMPADES

“L.O. 15/1999 (LOPD): Les dades personals proporcionades, seran tractades i incorporades
als fitxers de dades de caràcter personal de la responsabilitat de COBADEC, S. Coop. (AULA
BALEAR), amb la finalitat de dur a terme la gestió i control de la present activitat.
Les dades personals proporcionades, només seran comunicats a tercers per obligació legal,
quan sigui necessari per al correcte desenvolupament de l'activitat o amb el seu previ
consentiment. En aquest sentit, els destinataris de la informació podran ser, entre uns altres,
agències de viatges, tour-operadors, empreses de transports de passatgers, hotels, així com, si
escau, entitats responsables d'activitats o esdeveniments en el lloc de destinació.
El centre aprofitarà l'ocasió per realitzar un reportatge fotogràfic destinat exclusivament a la
difusió de les seves activitats. Aquesta difusió podrà realitzar-se a través de la revista del
col·legi, revistes sectorials, així com en la Web www.aulabalear.org.
En el cas que vostè no desitgi que la imatge de l'alumne sigui utilitzada per a les finalitats
abans explicades introdueixi una creu a continuació
Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se, mitjançant
instància per escrit, a la Secretaria de COBADEC, S. Coop., amb domicili social en el carrer
Can Valero, nº 19, Polígon Can Valero de Palma de Mallorca (07011), Illes Balears.”

