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Contracte: 347811
Comercial: Patricia Petit

Dades del client

NIF G64505530
Entitat AMPA COL·LEGI CAMÍ
Adreça C/ VÈLIA, 28
Ciutat BARCELONA
Telèfon 93 311 74 51
Responsable de la casa Josep Montes

Dades de contacte

Casa MAS
BANYERES

Data arribada 17/06/2013
Data sortida 17/06/2013

Primer àpat Activitat d'un
dia

Darrer àpat Activitat d'un
dia

Detalls del contracte

Places: 150 | Professors: 0 | Gratuïtats: 0 |

Cicles

Dades del client 1



Les Sortides d’

Les ràtios de treball

Eix Estels brinda a tots els participants de la seva oferta de Sortides, d’un ampli ventall de possibilitats que abasten des 
del coneixement  més estricte del medi -la fauna i la fl ora dels voltants de la nostra instal·lació- fi ns a l’exploració de les 
habilitats dels nostres participants. 

Tot un món per explorar, tant personal, com curricular.

L’equip que trobareu a la casa seran els vostres monitors i el/la cordinarod/a de la casa. Ell us acollira i recollirà les carac-
terístiques més concretes del vostre grup, i al mateix temps, us facilitarà l’organització exacta de la sortida. Mentrestant, els  
vostres alumnes estaran amb els monitors, esmorzant, i preparant-se per l’inici de l’activitat.

Què cal portar?

L’equip d’

Per afavorir el funcionament i la comprensió de les activitats curriculars per part dels alumnes, aquestes es treballaran mit-
jançant subgrups, amb una ràtio que es gestiona segons els següents criteris i per ventalls de treball:

• Llar d’infants: Sortida: 1 monitor per a grups de 18 a 25 integrants.
• Educació infantil: Sortida: 1 monitor per a grups de 20 a 25  participants.
• Cicle Inicial: Sortida: 1 monitor per a grups de 25  a 30 participants
• Cicle Mitjà: Sortida: 1 monitor per a grups de 25 a 30  participants.
• Cicle Superior: Sortida: 1 monitor per a grups de 25 a 30 participants.
• ESO: Sortida: 1 monitor per a grups de 25 a 30 participants.

1. Esmorzar del primer dia.
2. Dinar del primer dia (si no es fa el dinar a la casa)
3. Calçat còmode (bambes o botes de muntanya)
4. Jaqueta o anorac- depenent de l’època de l’any.
5. Gorra – atenent a l’època de l’any.
6. Gorra, bufanda, guants- atenent a les condicions climàti ques.
7. Banyador, tovallola de piscina, xancles, a l’època d’esti u, si s’ha de fer ús de la piscina.
8. TARJA SANITÀRIA ORIGINAL.
9. AUTORTIZACIÓ DELS PARES/MARES/TUTOR LEGAL A FER EL TRASLLAT EN VEHICLE NO SANITARI EN CAS DE NECES 
 SITAT. (Sense aquesta autorització qualsevol transport sanitari es farà en ambulància).

I MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ!



La nostra sortida de Boombaaaaaaaaaa s’estructura en 5 activitats bàsiques:

   
El pont, colxonetes suspeses sobre l’aigua, sense cap perill que caiguin els proposarem diferents proves més 
que divertides.

El laberint,  equipats amb ulleres, hauran de sortejar el nostre petit laberint mòbil... fi ns a trobar el nostre 
tresor amagat.

Les anelles submergides, equipats amb aletes i respiradors ,els nostres participants hauran de passar 
per les anelles i trobar el missatge misteriós...

Els donuts, amb les nostres barques més que especials, haurem de fer un petit recorregut, i al mateix temps 
resoldre l’embarbussament que trobaran en una part del mateix.

Booommmbbaa, una tirolina molt especial sobre la nostra piscina de Mas Banyeres.

Les activitats

   La Booommbbaaaa!

Des del Departament Educatiu d’Eix Estels adaptem els nostres projectes educatius a les 
necessitats de l’Escola i el marc curricular que determina el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta sortida s’inclou dintre del marc curricular de l’àrea 
d’Experimentació i de l’Activitat Física.

Partint d’aquesta base us presentem la sortida Booombaaaaaaaa on atenent a la ràtio de-
terminada per Eix Estels potenciarem el treball psicomotriu i de l’activitat física dels nostres 
participants.

L’activitat, adaptada a l’edat i l’estat evolutiu dels infants, els permetrà viure un món de sen-
sacions i experiències a la piscina de Mas Banyeres.

   La Booommbbaaaa!



La Gimcana de l’aigua:

Ben previstos del nostre equipament especial, ens disposarem en equips per tal de començar a fer els nostres jocs, 
on l’aigua serà la peça clau.

Piscina i/o jocs d’aigua: 

Un cop acabada la nostra gimcana i fetes les organitzacions de grups, anirem cap a la piscina, on podrem gaudir 
d’un fi  de festa meravellós!

Què cal portar?: 

1. TOVALLOLA PER A EIXUGAR-SE.

2. TOVALLOLA PER A LA PISCINA.

3. XANCLES DE BANY; NO PODEN SER DE DIT (Brasileres), SINÓ QUE HAN DE SER CORDADES ALS TURMELLS 
PER EVITAR ACCIDENTS I RELLISCADES.

4. CREMA PROTECTORA SOLAR.

5. SI EL PARTICIPANT HO NECESSITA PER A LA PISCINA, ULLERES D’AIGUA.

6. TOTS ELS INFANTS QUE NO SÀPIGUEN NEDAR CALDRÀ QUE PORTIN LES MESURES DE SEGURETAT PERTI-
NENTS – BOMBOLLETA, MANEGUETS ETC ETC.

7. TOT AQUELL NEN QUE NO SÀPIGA NEDAR CALDRÀ QUE HO AVISI A L’EQUIP EDUCATIU DE LA INSTAL·LACIÓ.

8. ROBA DE RECANVI.

Les activitats

   La  Gran Festa de l’Aigua

Des del Departament Educatiu d’Eix Estels sempre hem volgut adaptar els nostres projectes a les de-
mandes més específi ques de les escoles i llars d’infants que ens visiten, any rere any, en el treball des-
envolupat a la nostra casa. 

És aquest el motiu que impulsa al nostre Departament en la recerca constant i la innovació, però també 
per a poder transmetre la diversió I el fet de gaudir d’una jornada merament lúdica on l’aigua esde-
vindrà l’element vehicular de tota la jornada.

   La  Gran Festa de l’Aigua



SORTIDES

Horaris



MapaMas Banyeres

DES DE BARCELONA

Agafeu la carretera C-17 (antiga N-152) 
direcció Vic-Puigcerdà. Sortida Balenyà (Hos-
talets) - Centelles. Us trobareu a un encreua-
ment, gireu a mà dreta, direcció Centelles
/ St. Feliu de Codines (C1413). Continueu 
uns 600m per aquesta carretera, a mà dreta 
us trobareu un indicador que us durà a Mas
Banyeres.

DES DE VIC (Enllaç amb la C-25):
Agafeu la carretera C-17 (antiga N-152) drec-
ció Barcelona. Seguiu
les mateixes indicacions que per anar des de 
Barcelona

Població: Centelles. 
Comarca: Osona.
Població: 6493 habitants.

Distància:
A 52 Km de Barcelona, 
a 70 Km de  Girona,  
a 148 Km de Tarragona
i a 169 Km de Lleida.

            



 

 
 

FITXA 
D’ACTUACIÓ 

3 
EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

TITULAR:       RESPONSABLE USUARIS 

SUPLENT:      COORDINADOR  USUARIS 
 

Per eficàcia operativa, en  ALERTA O EMERGÈNCIA, els màxims responsables  dels usuaris 

actuaran com Equip d’Evacuació i Confinament  per tal de transmetre l’alarma i organitzar 

l’evacuació o el confinament del usuaris, treballadors o visitants a cada dependència i sota les 

ordres del Cap de l’Emergència. 
 

 

TASQUES PRÈVIES: 

• Demanar al Cap de l’Emergència l’assignació de funcions. 

• Rebre formació per part del Cap de l’Emergència. 

• Participar en les jornades d’implantació i formació. 

• Fer practiques de despatx  de comunicacions internes i externes amb els diferents equips 

actuants. 
 

ACCIONS INICIALS: 

• En ser alertats, cal confirmar si cal evacuació o confinar i quines son les àrees afectades. 

• Si fos necessari donar suport als altres equips d’emergència. 
 

 

EN ALERTA O  EMERGÈNCIA INTERNA 

• Seguint les instruccions del Cap de l’Emergència, evacuaran les persones de la zona 

afectada, dirigint-los inicialment a una altre  zona veïna que sigui segura, de manera 

provisional, i quan  ja no quedi cap persona a la zona de perill, evacuaran tots a l’exterior 

fins al punt de reunió establert.  

• Si es tracta d’una emergència interna general, procediran a l’evacuació de totes les 

zones, i dirigiran als seus ocupants al punt de reunió establert, a través de les rutes 

d’evacuació. 

• Si l’evacuació es veu impedida, conduiran les persones a càrrec seu a una zona segura, 

es faran veure per les finestres i s’informarà al Cap d’Emergència. 

• Intentaran  en tot moment , mantenir la calma perquè no s’estengui el pànic, la qual cosa 

podria provocar conductes incontrolables. 

• Controlaran, si és possible, el número i la identitat de les persones evacuades i, en el cas 

que hi hagi alguna incidència, informaran al Cap d’Intervenció i els bombers per iniciar la 

seva recerca. 

• Una vegada evacuats  els ocupants a un lloc segur, impediran que tornin la zona de perill, 

i romandran amb ells fins que s’informi del final de l’emergència.  

• En cas necessari assistiran els ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau, fins a 

l’arribada dels mitjans externs ( SEM ). 

• Si fos necessari, donar suport als altres equips d’emergència. 



 

 

EN ALERTA O EMERGÈNCIA EXTERNA 

• Si es tracta d’una alerta o emergència externa que pugui afectar al bon funcionament de 

la casa de colònies i cal l’evacuació  de tots els residents o visitants, els  avisaran i els 

conduiran al punt de reunió  establert, fins rebre noves instruccions del Cap de 

l’Emergència. 

• Si es tracta d’una alerta o emergència externa que pugui afectar al bon funcionament de la 

casa de colònies i cal el confinament de tots els residents o visitants, els  avisaran i els 

conduiran al punt de trobada establert, fins rebre noves instruccions del Cap de 

l’Emergència. 

• En cas d’evacuació o confinament , també controlaran el número i la identitat de les 

persones evacuades, i en el cas que hi hagi alguna incidència, informaran al Cap de 

l’Emergència i els Bombers per iniciar la seva recerca: 

- Avisaran i, sempre que això no representi exposar-se a l’exterior, conduiran a totes 

les  persones a l’àrea de confinament decidida. 

- Els membres d’aquest equip hauran de confirmar sempre amb el Cap de 

l’Emergència el lloc de confinament i informar-ne a tots els afectats.  

- S’asseguraran que s’hagi tancat qualsevol entrada d’aire de l’exterior, si cal. 

- Controlaran, si és possible, el nombre i la identitat de les persones confinades i, en el 

cas que es produeixi alguna incidència, informaran el Cap de l’Emergència.  

•  Assistiran els ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau, fins a l’arribada dels mitjans 

externs ( SEM ). 
 

 

FINALITZADA L’EMERGÈNCIA: 

• Rebre el missatge del Cap de l’Emergència. 
 

 
 


