CAMPUS ESPORTIU JUGA VERD PLAY 2022
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
ESPORT, EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA!
Benvolgudes famílies,
Gràcies per confiar en nosaltres! Aquest any serà la 1ª edició del nostre Campus Esportiu Juga
Verd Play amb pernoctació, però més enllà d’això aquestes colònies van sorgir de la il·lusió de
creure en una educació i formació mitjançant la pràctica esportiva.
Estem encantats i encantades de poder comptar amb la participació dels vostres fills i filles i
amb la vostra confiança per poder contribuir en la seva educació. Per tant, desitgem que
puguem gaudir d’una estada divertida, educativa i propera. En aquest dossier trobareu
informació sobre aspectes rellevants per conèixer amb més profunditat el campus.
La modalitat del campus és esportiva on mitjançant el programa Juga Verd Play donarem
predominança als valors durant la realització de les diferents activitats. Farem diferents
modalitats esportives, reptes, mini-partidets...però també hi hauran rutes de senderisme o
curses d’orientació o una part de tallers per combatre les estones de més calor. Tot això ens
permetrà treballar valors com la cooperació, el treball en equip, la convivència, el respecte i
l’esforç.
A tot això cal sumar l’entorn natural que ens ofereix la Masia Can Pere de Sant Pere de Ribes,
una estada segura amb assegurança i responsabilitat civil contractada i una atenció
personalitzada de 24 hores pels vostres fills i filles.
Amb gran il·lusió volem oferir-vos una estada inoblidable als vostres fills i filles en un entorn
segur, ple d’il·lusió, valors i esport! Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

ENS CONEIXEU?
El Consell Esportiu del Baix Llobregat som una entitat privada sense
ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal
fomentar, promocionar i organitzar l’activitat física i esportiva a la
comarca del Baix Llobregat.
L’equip de treball del campus estarà format per:
CRISTINA DE SOLA

ROCÍO TORÉ

Graduada en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport i postgraduada en el
Màster de Professorat d’Educació
Física en Secundària.

Graduada en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport.

RUBÉN NARANJO
Graduat en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport.

Som un equip de treball jove, però experimentat en l’àmbit
esportiu. A més, tenim molta il·lusió i motivació per dur a
terme l’estada i de conèixer als vostres fills i filles i gaudir
d’uns dies molt engrescadors!

CAMPUS JUGA VERD PLAY
La nostra finalitat de l’entitat és fomentar i promocionar l’activitat fisicoesportiva a la
comarca. Des de 2013 duem a terme el programa Juga Verd Play amb l’objectiu d’educar a
través de l’esport.
Fruit dels bons resultats aconseguits s’ha creat el Campus Esportiu Juga Verd Play del
Baix Llobregat que tindrà una durada de tres dies i dos nits, un campus que serà un punt de
trobada per diferents esportistes escolars on podran gaudir de diferents modalitats esportives
i de la natura a través de l’esport.
Serà un campus amb un valor afegit a la comarca, ja que serà l’únic campus esportiu
capaç de vertebrar la branca esportiva i educativa mitjançant el programa Juga Verd Play. En
ell, es desenvoluparan un seguit d’activitats com curses d’orientacions, tallers d’hàbits
saludables, tallers de diferents modalitats esportives , reptes JVP, jocs cooperatius, etc... A
més, es realitzarà una gimcana esportiva com a cloenda final on apareixeran diverses activitats
fisicoesportives.
Cal destacar que el present campus va ser premiat en els II Premis del Pla Català de
l’Esport a l’Escola per la seva singularitat com a projecte. Aquest premi ens permet reduir el
preu d’inscripció del Campus i que pugui ser més accessible per a tots els i les infants de la
comarca. Per tant, estem molt contents i contentes de poder contribuir en l’educació dels
infants mitjançant una estada esportiva amb pernoctació i poder continuar contribuint en una
societat més justa, igualitària i cohesionada.

MASIA CAN PERE
La ubicació de l’estada serà a la Casa de Colònies Can Pere ubicada a Sant Pere de
Ribes. És una masia situada dins del massís del Garraf, en ple parc Natural.
El seu entorn envoltat de bosc mediterrani, molt proper al mar, ens permet gaudir
d’unes instal·lacions úniques. A més, té una piscina exclusiva de la Masia, pistes poliesportives,
porxos a l’ombra per realitzar activitats i espais complementaris per realitzar tot tipus
d’activitats, com el taller de formatge casolà que farem durant l’estada.

PROGRAMACIÓ

PREU
El preu per inscripció són 120 euros. Aquest preu inclou els següents serveis:
-

2 pensions complertes

-

Àpats extres de l´últim dia (dinar i berenar)

-

Taller de formatge casolà

-

Monitoratge 24 hores

-

Assegurança d’accident i responsabilitat civil

-

Utilització de tots els espais de la masia com la piscina, pistes o espais complementaris

-

1 samarreta per inscripció

*Recordar-vos que les places màximes són de 25 participants.

COM FER LA INSCRIPCIÓ?
A continuació, trobareu pas a pas com fer la inscripció. Us preguem que la realitzeu des d’un
ordinador perquè no tingueu cap problema.
1. Feu clic al següent enllaç per poder accedir a la inscripció:
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/1119/Campus-Esportiu-JugaVerd-Play/
2. Abans d’iniciar la inscripció a mà esquerra trobareu les autoritzacions de drets de
dades i imatges i les autoritzacions a nivell de salut que heu de descarregar, omplirles i adjuntar-les a l’últim pas de la inscripció.

3. Indiqueu les dades de la persona QUE REALITZARÀ L’ACTIVITAT. Si algun infant no té
DNI encara heu introduir el DNI del seu tutor/a legal.
4. Heu d’omplir les següents dades que demanen que fan referència a les dades de
l’infant. Tots els camps són obligatoris.

5. Una vegada heu omplert les dades del requadre vermell, heu de fer clic a l’apartat de
Tutor/a i omplir les dades que us demanen. També totes les dades són obligatòries.

6. La propera plana heu d’acceptar la declaració responsable enfront la COVID-19 i
omplir la informació addicional que demanem extres sobre l’infant. És molt important
que doneu el màxim detall possible.

7. Al final de tota la informació addicional cal adjuntar les dues autoritzacions: de drets
de dades i d’imatge i les autoritzacions de salut (requadre vermell). On teniu la fletxa
heu de seleccionar “Campus Esportiu Juga Verd Play” i ho trobareu a sota del tot de la
llista.

8. L’últim pas és seleccionar el Campus Esportiu JVP, acceptar les condicions, omplir
l’apartat d’observacions amb algun aspecte que vulgueu detallar més i prémer el boto
de continuar per realitzar el pagament. Atenció si voleu fer més d’una inscripció
trobeu al costat del “Continuar” per fer-ne una altra.

ALTRES ASPECTES
-

Una vegada finalitzada la inscripció ens posarem en contacte amb vosaltres a través
de telèfon o correu electrònic per resoldre qualsevol dubte i que ens coneixem. D’altra
banda, un cop s’hagin tancat les inscripcions realitzarem una reunió informativa
presencial per presentar-vos amb més detall el campus, informar-vos del material que
han de portar i resoldre els últims dubtes abans de gaudir de tres dies plens de natura,
diversió i esport.

-

L’arribada a la casa serà a partir de les 9h del matí del dia 25 de juliol, l’equip de treball
us estarem esperant allà per començar a organitzar-nos i iniciar les activitats.

-

La tornada serà a les 19h del dia 27 de juliol.

-

La normativa interna del campus i el material a portar per l’estada ho detallarem el dia
de la reunió informativa, per això és molt important la vostra presència.

