+KESTIU
BONAVENTURA

QUI SOM
Som l’empresa +klleure, una empresa catalana especialitzada en la gestió de serveis educatius, esportius i de

Aquest any serà el primer campus d’estiu
organitzat al col·legi Sant Bonaventura
(Els Franciscans)

lleure en diverses escoles, instituts, ajuntaments i
empreses d’arreu del Penedès, de l’Anoia i del Garraf.

El campus serà per nens i nenes de P3 a
6è de primària.
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ACOLLIDA MATÍ

8:00 a 9:00 hores
Campus: *9:00 a 13:00 hores

SERVEI MENJADOR
13:00 a 15:00 hores

GRUPS
Petits P3 a P5
Mitjans: 1r. a 3r
Grans: 4rt. a 6è
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+KAVENTURA

DINS LA MALETA ET RECOMANEM
QUE HI POSIS:

Descobreix el món amb +kestiu viatjant pels 5 continents. Tenim un
itinerari pensat perquè gaudeixis d’un viatge inoblidable i ple
d’aventures amb els teus amics.
Per poder viatjar als diferents continents necessitaràs un passaport
que t’ajudarà a poder volar. El primer dia de campus hauràs de
passar per la zona de control de passaports i aconseguiràs la teva
identificació valida per aquesta aventura.
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GANES DE PASSAR-HO BÉ I DE COMPARTIR
L’ESTIU AMB NOSALTRES
UN ESPAI BUIT PERQUÈ PUGUIS GUARDAR
TOTES LES TEVES EXPERIÈNCIES
DIVERSIÓ I BON ROTLLO

OBJECTIUS GENERALS
• Potenciar la curiositat natural dels infants d’aprendre i d’experimentar.
• Augmentar la capacitat de relacionar-se amb els iguals.
• Adquirir valors de treball en equip, respecte, i tolerància.
• Afavorir el contacte entre l’infant i el món que l’envolta.
• Realitzar activitats que afavoreixin el desenvolupament integral de l’infant.
• Fomentar l’autonomia personal mitjançant manualitats i tallers.
• Treballar els hàbits de convivència i participació de la vida col•lectiva.
• Apropar als infants a la motivació, la fantasia i la màgia.
• Conscienciar als infants sobre el respecte al material utilitzat.
• Atorgar i cumplir els drets de jugar i gaudir.

ENS VOLS AC
O
EN AQUEST VMPANYAR
IATGE?

L’ITINERARI DEL VIATGE
SERÀ EL SEGÜENT:
CAMPUS SANT BONAVENTURA – SIDNEY
Sortida Dilluns 27 juny 9.00 H – Arribada 28 de juny 9.50 hores

SIDNEY – KENIA
Sortida 3 de juliol a les 9.00 hores- Arribada 4 de juliol a les 9.10 hores

KENIA – ARGENTINA
Sortida 10 de juliol a les 9.00 hores – Arribada 11 juliol a les 9.20 hores

ARGENTINA – CANADA
Sortida 17 de juliol a les 18.00 h – Arribada 18 juliol a les 9.00 hores

CANADA – MUNICH - SANT BONAVENTURA
Sortida 24 de juliol a les 20 hores – Arribada 29 de juliol a les 13.30 hores.
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ACTIVITATS
EDUCATIVES
ANGLÈS I SPEAKING:

Dos dies a la setmana, tots els grups
duran a terme activitats amb anglès per
ampliar coneixements i vocabulari de
forma divertida i dinàmica.
A través de l’aprenentatge per immersió
garantim que
els nens/es aprenen
anglès amb naturalitat.

FREE TIME

Els infants despres de dinar tindran un temps destinat a la
lectura, a fer quadernets d'estiu, pintar, fer manualitats...
amb el suport dels monitors/es.

ROBÒTICA AMB TBKIDS
TbKids és una empresa de Sant
Cugat del Vallès que du a terme
activitats de tecnologia creativa
per a infants i joves, amb un
projecte propi i innovador
d’aprenentatge
interactiu
i
dinàmic, basant-se en els conceptes de STEAM (science,
technology, engineering, arts
and maths), utilitzant les noves
tecnologies en tots els seus projectes.
Al nostre campus realitzarem
tallers de robòtica, adaptada a
cada edat.

ACTIVITATS
D’INCLUSIÓ
Realitzar activitats de sensibilització en els nostres Campus +kEstiu, té com a objectius:
Generar més consciència per part dels participants entorn les discapacitats.
Promocionar jocs i activitats cooperatives, integradores i d’inclusió.
Promoure aquest tipus d’activitat és bàsic per al desenvolupament de l’empatia i la comprensió dels
infants, apropant-los a una mirada de normalitat.

RESIDÈNCIA CUGAT RESIDENCIAL

Els usuaris de la Residència Cugat Residencial de Vilanova i la Geltrú, ens
permetran dur a terme una jornada intergeneracional entre la gent gran i els
infants.
La trobada, representa una oportunitat per millorar les habilitats socials,
sobretot l'empatia i la tolerància vers a allò diferent. També ofereix aprenentatge des de l'experiència, valors de vida, i millora de l'autoconfiança i de
l'autoconeixement, que anirem compartint a través de les activitats que
tenim plantejades.

ACTIVITATS
D’INCLUSIÓ
FEDERACIO ECOM

ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat
física el qual actua per promoure una major inclusió i qualitat de vida per al col•lectiu, fomentar l’exercici dels seus drets i la millora dels serveis i prestacions.
La jornada de convivència que hem planificat, permetrà prendre consciencia de que, la discapacitat física no és un obstacle per participar en la comunitat, en igualtat de condicions amb
la resta de persones, que tothom pot tenir accés als recursos necessaris, per poder gaudir
d’activitats lúdiques, culturals, de lleure o esbarjo, i esportives.

ASSOCIACIO USUARIS GOSSOS PIGALL DE CATALUNYA

L’associació d’usuaris de gossos pigall de Catalunya, tenen seu a Barcelona, i vindran a compartir
una jornada d’inclusió amb tots nosaltres.
A través de diferents activitats els infants entendran i prendran consciència de les dificultats i obstacles que les persones amb ceguesa i discapacitat visual tenen durant el seu dia a dia.

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ
Amb les activitats de sensibilització pretenem:
Prendre consciència de les situacions de perill que ens envolten en la vida quotidiana i de com
podem evitar-les amb un canvi de mentalitat i actitud.
Prendre consciència de les situacions de perill que ens envolten en la vida quotidiana i de com
podem evitar-les amb un canvi de mentalitat i actitud, permetrà actuar i descobrir el món amb més
seguretat i bones conductes.

DEFENSA PERSONAL AMB INSTRUCTORS DE
L’ESCOLA CHOIS

La defensa personal infantil, és una tècnica d’auto-defensa, en cap cas com a sistema o
mètode d’agressió, fonamental per aconseguint que els practicants aconsegueixin un bon
nivell d’autoestima i seguretat en si mateix.

TALLERS AMB
COL•LABORADORS
Els talleristes que col•laboren amb nosaltres, aporten noves visons i valors a tots els nostres participants, acompanyant-los a assolir els objectius:
Aprendre dels professionals i tenir noves experiències
Descobrir nous talents que tenim interioritzats i que desconeixem

BORDEGASSOS DE VILANOVA
La jornada lúdica i educativa que hem organitzat, donarà a conèixer la tradició, la historia
de la colla, realitzar activitat física i fer partícips de la màgia i emocions que fer castells pot
provocar. A través dels diferents tallers i activitats, adquiriran els valors, actituds i coneixements que els castells i la seva pràctica porten associats.
Per un dia tots junts passarem a formar part d’una colla castellers sent-ne els veritables
protagonistes.

TALLERS AMB
COL•LABORADORS
ALTRES TALLERS
· ART MURAL
• LLUM NEGRE
• CUINA “PETIT XEF”

ESPECTACLE

Amb Kristina Parera, la famosa Gelocatila de Pallapupas,
els pallassos d’Hospitals, gaudirem d’un espectacle de
nassos on els somriures estan assegurats.
Serà un espectacle clown, ple d’aventures i desventures
plenes d’alegria i humor, amb un únic objectiu... riure,
riure i riure.

SORTIDES
Les sortides no poden faltar en els nostres Campus d’estiu.
Són necessàries per:
Promoure l’esport, cooperar amb els companys i gaudir de l’autonomia personal suficient per su
superar les activitats i els reptes diaris.
Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de les relacions tot establint relacions afectives amb ac
actituds d’ empatia i col•laboració.
Estan pensades i adaptades per a totes les edats, perquè puguin gaudir-ne al màxim

SALTING I PLATJA
1 DE JULIOL

Salting Garraf, és un centre lúdic situat a Vilanova i la Geltrú que aposta per l’esport i el
benestar de les persones.
Un espai reservat per a nosaltres, a on durant 1 hora i mitja tots els infants podran saltar en
els diferents llits elàstics.
Desprès del Salting anirem a la zona de platges on esmorzarem a un parc i ens remullarem
una estona a la platja.

SORTIDES
LES DEUS AVENTURA
8 DE JULIOL

Les Deus d’Aventura és un parc d’emocions que hi ha a Sant Quintí de Mediona, pensats per
a totes les edats, que disposa de circuits acrobàtics, d’orientació i tirolines .
La proposta té com a objectiu passar-s’ho d’allò més bé, fent esport i gaudint d’un entorn
natural, de la comarca de l’Alt Penedès.

TECNO PARC
Realitat virtual + Drons
22 DE JULIOL

Tecno Parc és un centre de realitat virtual que hi ha a Monistrol de Montserrat.
A traves de les noves tecnologies viuran una superaventura virtual a partir d’activitats
com: pilotatge de drons, realitat virtual, pilotatge de cotxes RC...

SORTIDES
BIVAC I INFLABLES AQUÀTICS
28 DE JULIOL Bivac i 29 DE JULIOL Inflables

La nit de bivac, és una experiència que permet als infants dormir fora de casa amb els seus
companys. Té un gran atractiu, ja que tot el que signifiqui sortir de la rutina els crida molt
l’atenció. Pot esdevenir, sobretot, una ocasió molt bona per ajudar a millorar diferents aspectes, com: l’autonomia, les bones maneres i les relacions socials.
És una experiència que els enriqueix, els reforça la seva autoestima i creen vincles amb els
seus companys.
La nit de Bivac es durà a terme a la mateixa escola i segons les edats dormiran al gimnàs, a la
pista i els mes valents amb tendes de campanya a l’exterior.
L’endemà tindrem, un gran esmorzar amb fruita fresca, croissants, sucs... que permetrà
agafar forces per continuar el dia. Hi haurà la festa de l’espuma, inflables aquàtics, jocs d’aigua i música per a tots plegats.
Els inflables aquàtics és una de les activitats estrella del campus d’estiu.
La nit de Bivac i el matí següent tindrem la visita dels infants del campus Vedruna Vilafranca i
podrem gaudir tots junts dels inflables, jocs d’aigua i d’una gran festa de l’espuma.
PATROCINAT PER:

PREUS DEL CASAL
CAMPUS D’ESTIU DE 9 A 13.00 HORES
(Entrades a partir de les 8:50)
- Preu campus: 70€/setmana
Descomptes NO acumulables
- 7 % per germans/anes = 65,10€
- 5 % famílies nombroses= 66,50 €
- 5 % famílies monoparentals= 66,50 €

ACOLLIDA MATÍ (8:00 A 9:00 HORES):
*(Entrades a partir de les 7:50 h)
- Preu nen/a setmana: 20€/setmana
- Preu nen/a esporàdic: 4,50€/dia

SERVEI MENJADOR: (13:00 A 15:00 HORES)
- Preu nen/a setmana: 41€/setmana
- Preu nen/a esporàdic: 8,75€/dia

SORTIDES:
- Tecno parc 22 de juliol (tots els grups del campus): 20€/participant
- Salting i platja 1 juliol (tots els grups del campus): 7€/participant
- Les Deus Aventura 8 juliol (tots els grups del campus): 20€/participant

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
I SAMARRETA
- Preu nen/a assegurança d’accidents
obligatòria: 4€ participant/tot el casal
(Per als nens/es escolaritzats a l’escola Sant
Bonaventura, l’assegurança està coberta)
- Preu samarreta obligatòria del campus: 5€

PERÍODE D’INSCRIPCIONS
1R PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Del 27 D’ABRIL AL 22 DE MAIG
2N PERÍODE D’INCRIPCIONS: Del 23 de maig al 12 de juny
Una vegada es finalitzi el primer període d’inscripcions no assegurem que tinguem plaça en el segon període.
En el cas de no voler fer les sortides programades, els participants no podran assistir al casal perquè tots els monitors/es se n’aniran a
la sortida.
L’assegurança d’accidents és un import fix encara que s’inscrigui el participant en setmanes soltes.
Tant el servei d’acollida de matí com el servei de menjador hi ha un mínim de 8 nens o nenes fixos per a oferir aquest servei. En cas de
no arribar als mínims us ho comunicarem abans de l’inici del campus.
El dinar serà de càtering.
Els serveis esporàdics (acollida matí i servei menjador) haureu d’utilitzar l’aplicació TPVEscola per poder-los gestionar amb els codis
d’usuari i contrasenya que us arribarà en el e-mail a l’hora de la inscripció. Els usuaris fixes s’hauran d’inscriure en aquest servei en el
moment de la inscripció.
Si voleu inscriure al Campus d'estiu, el vostre infant amb possessió d'un certificat de reconeixement de grau de discapacitat o targeta
acreditativa de la discapacitat, ens ho heu de comunicar previ a l'inscripció.
Si sol·licites la subvenció de l'ajuntament posa't en contacte amb nosaltres per e-mail i t'enviarem el full d'inscripció. El termini
perquè les famílies sol·licitin subvenció a l'ajuntament per a les activitats d'estiu, s'inicia el dilluns 25 d'abril i estarà obert fins diumenge 8 de maig.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions seran online i heu de seguir els següents passos:
1. Heu d’entrar a la nostra pàgina web: www.meskelleure.cat i clicar a l’enllaç que us surt a la web.
2. Seleccioneu el Municipi de Vilanova i la Geltrú i el seu campus.
3. Completeu les dades personals que us demanen.
4. Una vegada omplertes, heu de clicar següent. Una vegada entreu a la següent pàgina haureu de clicar les setmanes que us voleu
inscriure al campus, sortides… i veureu que a sota del quadrant s’aniran afegint.
5. Una vegada tingueu tots els serveis que necessiteu, comproveu que estigui tot correcte i cliqueu a següent.
6. Us demanem que poseu les dades de la targeta bancària amb la qual pagareu les activitats o serveis. Per seguretat no tenim accés a
la numeració de la targeta bancària en cap moment, només una referencia que ens envia el sistema bancari.
7. Una vegada finalitzada la inscripció, rebreu un e-mail amb els serveis o activitats que us heu inscrit juntament amb una contrasenya
i codi d’usuari per si us voleu descarregar l’APP de TPVEscola (disponible per Android i iOS).

fes la teva inscripció a meskelleure.cat

C/Migdia nº 31 Oficina 1B
Vilafranca del Penedès
TEL: 645 627 627 - 931 406 772
WWW.MESKELLEURE.CAT
hola@meskelleure.cat

SEGUEIX A MESKELLEURE
A LES XARXES SOCIALS

COL•LECCIONA MOMENTS I NO DESITJOS, AMB +KESTIU!

