CAMPUS
I
MINICAMPUS
setembre

ACTIVITATS TEMPS DE VACANCES
ESTIU 2020
Introducció
Com cada any i malgrat la situació extraordinària que estem vivint i probablement viurem durant els
propers mesos, l’escola Ipse continuarà oferint estones educatives, divertides, agradables i refrescants
durant l’època de vacances escolars. Per aquest motiu, aquest mes de setembre podreu seguir gaudint
d’una nova edició del campus i minicampus a l’escola!

De la mateixa manera que en cursos anteriors, el campus oferirà un espai per iniciar-se o perfeccionar la
pràctica de diversos esports, en un ambient lúdic, de convivència i de cooperació entre nenes i nens de
diferents edats. El minicampus tindrà la mateixa filosofia, però alternant tallers i altres activitats adequades
a l’edat. Tot plegat acompanyat d’activitats d’aigua diàries amb l’únic objectiu de jugar, compartir, aprendre
i divertir-nos junts.
Donada la inestabilitat del sistema, degut als canvis que provoca l’evolució del Covid-19, aquesta que us
presentem avui és una proposta que pot ser que no acabi essent la definitiva. En qualsevol cas, és la
nostra voluntat que l’organització d’Activitats de Temps de Vacances d’enguany s’acabin estructurant
d’una manera similar a la proposada, malgrat les possibles modificacions que l’evolució de la situació
actual ens obligui a definir i realitzar.
En aquest sentit, les inscripcions al campus i minicampus de setembre que continuen obertes mitjançant la
plataforma IpseTIC, com s'especifica més endavant en el fulletó, estaran sotmeses a una possible ràtio
màxima dictaminada per mesures de salut pública per part de les conselleries de Salut i/o Educació.
És per aquest motiu que, en funció dels condicionants que se'ns puguin definir durant les properes
setmanes o mesos, s'acceptarà la matriculació dels alumnes per ordre d'inscripció, obrint una llista
d'espera en el cas que se superi el límit màxim d'aforament del campus.
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Informació general


El minicampus està adreçat a alumnes d’educació infantil.



El campus està adreçat a alumnes d’educació primària i 1r i 2n d’ESO.



El calendari d’aquest any és el següent:

Campus i minicampus de setembre:
o

Setmana 1: del 24/8 al 28/8 , només en horari de 9 a 13h

o

Setmana 2: del 31/8 al 4/9

o

Setmana 3: del 7/9 al 10/10



Es poden escollir les següents modalitats:
Dia sencer: de 9 a 17h

Campus o Minicampus
Setmanes 2 i 3

Matí: de 9 a 13h
Matí: de 8 a 9h o de 8:30 a 9h

Acollida
Setmanes 2 i 3

Tarda: de 17 a 17:30h o de 17 a 18h
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Perquè has de venir?


Minicampus: Aquest estiu els alumnes de minicampus coneixeran tot el mon dels
DINOSAURES.



Campus de 1r i 2n de primària: És un campus de caràcter general on ens iniciarem en la
pràctica de diverses modalitats esportives.



Campus específic a partir de 3r de primària: En algunes franges horàries ens
especialitzarem en un esport concret segons les nostres preferències: futbol, bàsquet,
voleibol o patinatge. Cada setmana podrem escollir un esport diferent. Totes les modalitats,
però, compartiran estones d’activitat conjunta i lleure.

NOVETATS


Cursa d’orientació per tota l’escola: Activitat on els nens i les nenes hauran de ser uns grans
coneixedors de tots els espais de la nostra escola.



Anglès: Aquest any continuarem amb estones d’anglès al migdia. Dos dies a la setmana de 14:00
a 15:00 els alumnes gaudiran de classes, activitats o tallers en anglès.



Activitats setmanals: Cada setmana els alumnes del Campus i Minicampus gaudiran d’una
activitat especial dins l’escola (festa d’escuma, festa holly, esports adaptats)
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Inscripcions
Degut a la situació extraordinària en la que ens trobem les inscripcions només es podran realitzar online a
l’apartat Extraescolars de l’aplicació fins el 25 de juliol.
Les famílies de fora de l’escola, que no tinguin accés a la plataforma IpseTIC, podran realitzar la inscripció,
de forma excepcional, enviant un correu al responsable del campus.

PREUS

CAMPUS / MINICAMPUS

DIA SENCER

MATÍ

145 €/setmana

60 €/setmana

(116 € setmana 3) (48€ setmana 3)



ACOLLIDA

1H

½H

SETMANA SENCERA

12€/setmana

6 €/setmana

TIQUET ESPORÀDIC

1,50 €/ ½ hora

El pagament es carregarà el 1 de setembre del 2020. En al cas de donar-se de baixa abans de
l’inici de l’activitat, es farà una retenció de 10% de l’import abonat.



Per organitzar les activitats i el servei d’acollida, caldrà que hi hagi un nombre mínim d’alumnes
inscrits.



Els preus són calculats per alumnes de l’escola Ipse donat que és un campus intern, si algun altre
alumne vol participar del campus o el minicampus haurà d’abonar el càrrec corresponent a
l’assegurança (10€ indistintament del nombre de setmanes)
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Programacions
Us adjuntem un exemple de programació per a cada modalitat. Una vegada inscrits, rebreu la programació
específica segons la franja d’edat.

Dilluns
Benvinguda i

9:00-9:15
Minicampus

Dimarts

Dimecres

Contes

Bombolles

J. esportius

Futbol

Handbol

Handbol

9:00-10:30 Campus
C.específic

Benvinguda
Activitat

presentació Esp.específic Esp.específic

10:30-11:00

Dijous

Divendres

conjunta

Esp.específic

Activitat

Curses

Esbarjo
Minicampus

11:00-12:30 Campus
C.específic

Taller

J. de pales
Bàsquet

Tennis

Esp.específic

12:30-13:00

Pintura
Bàsquet
Esp.específic

Futbol
conjunta

Esp.específic

Remullada
Dinar

13:00-14:00
Minicampus
14:00-15:00 Campus
C.específic
Minicampus

Esbarjo

Anglès

Esbarjo

Esbarjo

Anglès

Anglès

Aula d'estudi

Anglès

Anglès

Aula d'estudi

Atletisme

Joc de pistes

Jocs

Jocs

Tarda en

esportius

esportius

família

15:00-16:30 Campus
C.específic

Partits
indoor

Esp.específic

16:30-17:00

Remullada

Responsables de les activitats
Coordinació del Campus de setembre: Xavi Fonfria – xfonfria@escolaipse.net
Sotsdirector: Roger Ballús – rballus@escolaipse.net
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