
CAMPAMENTS D’ESTIU 2015  
 

Infants i joves de 6 a 15 anys -Follets, Llops, Raiers  - viurem el darrer pas d’un curs de treball al cau. Els campaments 

seran l’ocasió perfecta per descobrir i gaudir de nous entorns i paisatges, dels companys i companyes, per descobrir el 

país i per viure a prop de la Natura, conèixer-la millor i aprendre a estimar-la i respectar-la. També són una magnífica 

ocasió per a  

la convivència i per aprendre a organitzar-se de manera més autònoma.  

 

 LLOC I DATA 
El Camp està situat a Unarre, a la comarca del Pallars Sobirà. El dilluns 27 de Juliol els caps pugen a montar 

instal·lacions amb l’ajuda de tots els que vulgueu pujar a ajudar-nos. Estarem encantats de comptar amb la vostra 

col·laboració i experiència. I si teniu furgonetes, remolcs, etc, ens ajudareu moltíssim en la nostra tasca.  

 

Els campaments seran del dijous 30 de juliol fins al diumenge 9 d’agost. Com és tradicional finalitzarem els 

campaments el diumenge amb un dinar al propi campament amb les famílies. Esperem poder tornar a gaudir d’un 

fantàstic dinar tots plegats com l’any passat!  

El transport per l’anada serà amb autobús i per la tornada baixarem conjuntament amb les famílies. Recordeu que si 

teniu algun mitjà de transport per baixar material ens podeu ajudar  moltíssim.  

  
INSCRIPCIONS I PAGAMENTS  

Aquest any els campaments seran oberts a infants i joves que no siguin de l’Agrupament, però igualment mantindrem 

mínim la meitat de les unitats amb membres de l’agrupament amb la voluntat de cohesionar al màxim les unitats i poder 

culminar de manera òptima els projectes de curs. Preu : 

- Membres de l’Agrupament: 170€ (segon germà: 155€, tercer germà 145€) 

- No membres de l’Agrupament: 205€ (segon germà 190€, tercer germà: 180€). La diferència de preu 

correspon a l’assegurança que els membres de l’agrupament ja tenen pagada i al preu del fulard.  

 

Formalització d’inscripcions i pagaments: 

El formulari el trobareu a la pàgina web de l’Agrupament (aealosa.wordpress.com). Per tal de formalitzar les 

inscripcions s’ha de fer el primer pagament abans del 13 de juny. Les inscripcions s’hauran de portar personalment al 

cau durant tot el dia 13 de juny (de 11 a 20h) per poder confirmar el número total d’infants i joves. Per formalitzar-la 

s’haurà de fer el primer pagament i facilitar al documentació en paper.  

El pagament es realitzarà amb dos terminis:  

− 1r Pagament: 70€ abans del 13 de juny (Per formalitzar la inscripció)  

− 2n Pagament: 100€ (o preu restant) abans del 15 de juliol  

  

Nº de compte de La Caixa (Indicant Campaments + Nom de l’infant o jove):  2100-1199-85-0100204534 

 

L’HORARI BASE DEL CAMPAMENT  
L’horari que tindrem al campament serà el següent:  

8,15h Despertar i bon dia   

9,00h Esmorzar  

9,30h Serveis i Ordenar tendes  

10,00h Activitat de matí  

13,30h Dinar  

14,30h Serveis i Temps Lliure  

16,30h Activitat de tarda 1  

17,30h Berenar  

18,00h Activitat de tarda 2  

20,30h Sopar  

21,30h Serveis  

22,00h Vetlla  activitat de nit  

23h - 23,30h A dormir  

 

 

 



LLISTAT DE MATERIAL  

Us avancem el material que s’haurà de portar per tal de poder-vos organitzar en les compres, si  n’heu de fer.  

El material s’ha de portar en una motxilla de muntanya còmoda i adequada a cada edat. És molt important fer la 

motxilla amb els infants i joves, així saben quin material porten, on està guardat i n’aprenen moltíssim!  

PER A LA HIGIENE PERSONAL 

− Un necesser amb: pinta, repel·lent de 

mosquits, xampú antiparàsits, gel de bany 

biodegradable, pasta de dents i el raspall, 

tovallola per a la dutxa i mocadors.  

PER VESTIR-TE 

− Mudes pels 11 dies. (Al terreny podrem netejar 

la roba! No l’ompliu massa!) Proposem: 

− 4 o 5 Samarretes  

− 3 o 4 Pantalons 

− 10 Peces de roba interior  

− Botes de muntanya (sobretot raioners) o calçat 

esportiu còmode per fer excursions (follets i 

llops)  

− Un calçat esportiu de recanvi  

− Impermeable o capelina  

− Roba per abrigar (Millor roba per vestir a capes 

que un abric molt gran)  

− Una muda sencera que es pugui embrutar 

(roba molt vella).  

− Una peça de color blanc per pintar (Bossa dels 

plats, funda pel coixí,.. sigueu originals!)  

− 1 pijama  

PER TENIR CURA DE LA ROBA 

− Sabó biodegradable  

− 10-15 agulles d'estendre la roba  

− 1 bossa de roba marcada amb el nom (per 

posar-hi la roba bruta).  

PER DORMIR 

− Sac de dormir (per dormir sobre els 5º)  

− Kimbo (aïllant)   

PER BANYAR-SE AL RIU 

− Una tovallola de bany  

− Banyador  

− Calçat d’aigua agafat 

PER MENJAR 

− L’esmorzar i el dinar del primer dia  

− 1 tovalló de roba o drap de cuina  

− Un o dos plats, un got, i coberts (lleuger)  

− Una bosseta de roba o nylon per guardar-hi els 

estris de menjar amb el nom.  

IMPORTANT  

− 1 llanterna (millor que sigui amb dinamo, sinó 

comproveu que hi hagi piles)  

− 1 cantimplora  

− 1 gorra per al sol  

− Crema solar  

− Motxilla petita per a poder fer excursions: la 

motxilla d’atac  

− Fulard (Els que no en tingueu se us donarà als 

campaments! (preu: 5€) Ep! No s’hi val oblidar-

se’l!!)  

RECORDA 

− Per portar-ho tot cal una motxilla còmoda. No 

l’ompliu de coses innecessàries, s’haurà de 

carregar.  

− Tot ben marcat amb els noms i els cognoms 

− No es poden portar diners, telèfons mòbils, 

aparells electrònics, etc.  

− Podeu portar jocs de taula, cartes,... per jugar 

plegats.  

− Cal portar la targeta sanitària original i una 

fotocòpia.  

 

 

MÉS INFORMACIÓ:  

Roger Romagosa (telèfon de contacte durant els campaments): 686078025 

E-mail: aealosa@escoltes.org  


