NORMATIVA CAMPUS d’HIVERN 2021 CEM CAN FELIPA
NORMES DE CONVIVÈNCIA I DESENVOLUPAMENT DEL CAMPUS
El respecte, la solidaritat i una bona actitud, són els eixos on es recolzen els nostres Campus.
En el cas d’identificar qualsevol conducta violenta verbal i/o física, de qualsevol tipus, el centre es guarda el
dret de prendre les mesures pertinents, així com en els desperfectes materials que és puguin ocasionar.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions són nominatives, una plaça per cada inscrit/a.
La inscripció es considerarà finalitzada i la plaça assegurada, un cop estigui tota la documentació entregada i
el pagament corresponent tramitat. Sense aquesta condició l’infant no podrà comença el Campus.
Les inscripcions es gestionaran en estricte ordre d’arribada fins a esgotar les places de cada torn i franja d’edat.
En cas d’arribar al màxim de places disponibles, les inscripcions posteriors passaran a la llista d’espera.
El CEM Can Felipa, es reserva el dret d’ampliar o disminuir el nombre de places .
SERVEI D’ACOLLIDA
Horari exclusiu de 7:45 h a 8:30 h
Servei amb cost addicional.
Disponibilitat de contractar dies puntual. S’haurà d’avisar preferentment amb un mínim de 24 hores per
garantir la disponibilitat de la plaça.
No es podrà contractar el servei d’acollida si no s’ha contractat el campus matí.

INFANTS AMB NEE
Les famílies amb infants amb NEE, hauran de posar-se en contacte amb el CEM Can Felipa abans d’omplir el
formulari d’inscripció.
Un cop entregada tota la informació pertinent, el CEM Can Felipa valorarà si disposa dels recursos necessaris
per cobrir totes les necessitats de l’infant. Un cop feta l’avaluació es comunicarà les famílies la resolució del
cas.
El CEM Can Felipa es reserva el dret d’anul·lar una inscripció si es detecta algun cas que no s’hagi notificat
prèviament.
DESCOMPTES
Requisits:
•
•
•
•
•

Els descomptes queden subjectes a la primera contractació, les ampliacions, un cop feta la inscripció,
quedaran excloses del descompte
S’aplicaran només en la franja de campus matí de 8:30 h a 14:00 h, quedant exclosos la resta de serveis
Estar al corrent de pagament.
Els descomptes no són acumulables entre ells.
Els descomptes seran vàlid fins el 30 de novembre
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NORMES ADMINISTRATIVES
•
•
•
•

En qualsevol moment es podrà ampliar la contractació de més dies, sempre i quan hi hagi places
disponibles.
Les ampliacions i/o noves inscripcions, un cop iniciat el campus, cal fer-les preferentment amb un mínim
de 24 hores per garantir la disponibilitat de la plaça.
Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà cap import.
Els participants tindrà dret a la devolució del 60% de l’import pagat i no gaudit (excepte l’import de
l’assegurança), sempre i quan compleixi amb algun dels següents requisits i amb el justificant mèdic
corresponent:
o Hospitalització
o Fractures
En cap cas es retornarà l’import de l’assegurança
En cas que sigui el CEM Can Felipa, el qual sigui el responsable de no poder realitzar el Campus, el centre
efectuarà les compensacions corresponents.
El pagament de l’assegurança serà de 15€ sempre i quan es contractin dos o més períodes setmanals en
primera instància.
En cas de realitzar ampliacions, s’haurà d’abonar l’import de l’assegurança corresponent a cada període
setmanal: 6€ el primer període (23 i 24 de desembre); 15€ el segon període del 27 al 31 de desembre) i
12€ el tercer període (del 3 al 7 de gener, exclòs el dia 6)

ASSEGURANCES, ASSISTENCIA MÈDICA I AUTORITZACIONS
Tots els participants disposen d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. I és de pagament
obligatori.
És imprescindible portar qualsevol autorització degudament signada i complimentada per la persona
responsable de l’infant per les següents vies: paper, online, o mitjançant un e-mail (ha de figurar en la fitxa
d’inscripció) d’una de les persones responsables de l’infant.
En el cas que els participants hagin o estiguin subjectes a prendre algun tipus de medicació, serà necessari
omplir una autorització per escrit conforme es dona permís al coordinador del campus per administrar els
medicaments corresponents. L’entrega i devolució es realitzarà sempre en el moment d’entrada i sortida del
campus, i sempre a través d’un dels monitors.
El centre no es farà responsable dels efectes que puguin originar una automedicació per part de l’infant.
QUE CAL PORTAR?
Roba i calçat esportiu
Mascareta
Aigua
Esmorzar
Equip de bany (tovallola, banyador, casquet de bany, calçat d’aigua i ulleres)
Una muda de recanvi
Mascareta de recanvi
És possible que durant el transcurs del campus, es demani material puntual per alguna activitat o taller especial.
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OBJECTES PERSONALS
No estarà permès l’ús del mòbil en l’horari del Campus.
Es recomana no portar objectes personals i/o de valor al campus. El CEM Can Felipa no es responsabilitzarà de
la pèrdua, robatori o trencadissa d'aquests objectes.
UBICACIÓ CAMPUS
El Campus es realitzarà en les instal·lacions de Can Felipa del CEM Besòs.
El centre disposa de piscina gran i petita, poliesportiu, camp de gespa i sales polivalents.
POSAR L’ENLLAÇ DE L’UBICACIÓ I NO SÉ SI DE LA WEB)
PROTOCOL DE SORTIDA I ARRIBADA
L’autocar sortirà a les 8:30h cap a les seves instal·lacions del Besòs
Tots els infant hauran d’estar al carrer Pallars just davant de la plaça de Josep Maria Huertas Claveria, a l’espai
reservat pels autocars a les 8:25 com a màxim.
L’autocar arribarà a Can Felipa a les 13:50h aproximadament i, la recollida es farà en la mateixa parada de
l’autocar.
En l’autocar hi hauran els/les monitores que es faran càrrec de tots els campistes.
Si algú perd l’autocar, podrà portar l’infant a les instal·lacions del CEM Besòs, on es realitzarà el Campus
Tots els infants que hagin contractat el servei d’acollida, hauran de deixar l’infant en la recepció de Can Felipa,
on estarà el/la monitora esperant-los.
ALTRES ACTIVITATS
En les instal·lacions del CEM Besòs es farà el servei de menjador i Campus tarda per tots els infants que ho
necessitin.
Aquest servei s’ha de contractar directament a les instal·lacions del CEM Besòs i sempre hauran d’estar
vinculats amb el Campus matí.
Tots els infants que contractin algun d’aquests serveis, no disposaran del servei d’autocar de tornada
El CEM Can Felipa es reserva el dret de contractar els servei d’autocar de tornada a les 15h i/o a les 17h si ho
creu necessari.
TRACTAMENT DEL COVID-19
El nostre centre està molt conscienciat amb la COVID-19 i realitzem les següents mesures de seguretat:
Control de desinfecció a l’entrada.
Control d’assistència per fer un seguiment més proper dels nostres infants.
Temps màxim d’entrada als vestidors per minimitzar el contacte i l’estada dins un espai tancat.
Control de la ràtio dels vestidors i vigilància d’aquests per part d’un tècnic/a durant tota l’estada de 5 minuts.
Les mascaretes estaran subjectes a la normativa vigent de l’inici del Campus.
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Recordem la importància de la responsabilitat individual, respecte al fet d’assistir al Campus si no ens trobem bé
físicament. Aquest fet, redueix significativament el risc de contagis.

MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS/SORTIDES
El CEM Can Felipa es guarda el dret de modificar alguna de les activitats o dinàmiques programades en cas
d’existir dificultats per a la seva realització.
Qualsevol modificació que s’efectuï abans de l’activitat, serà notificada als participants i els seus respectius
tutors sempre i quan sigui possible.
INTERPRETACIÓ I ASPECTES NO PREVISTOS
El CEM Can Felipa es reserva la interpretació d’aquesta normativa i condicions de participació. Així mateix es
reserva el dret a resoldre de la manera que cregui més oportuna, a noves situacions o aspectes no previstos
en aquesta normativa.
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