
INFORMACIÓ GENERAL 

 

1. PLANTEJAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INSCRIPCIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. QUOTES 

QUOTES 

          

SOCIS 

1 SETMANA 2 SETMANES 3 SETMANES 4 SETMANES 5 SETMANES 

35,00 € 69,00 € 100,00 € 130,00 € 160,00 € 
          

NO SOCIS 

1 SETMANA 2 SETMANES 3 SETMANES 4 SETMANES 5 SETMANES 

58,00 € 114,00 € 165,00 € 215,00 € 265,00 € 

ACOLLIDA → 5€/hora o bé 20€/setmana 

DISPONIBLES a la web: www.cornellaatletic.com 
Les inscripcions tindran lloc de manera telemàtica fins a exhaurir 
places. La documentació a presentar via mail és: 

• Document d’inscripció complert. 

• 1 fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant. 

• Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.´ 

• Full de responsabilitat COVID-19 

• Comprovant de paga i senyal. 
 
Sense els documents anteriorment citats, no s’aprovarà la inscripció. 
L’organització es reserva el dret de prendre les mesures oportunes 
en el cas que el grup no assoleixi el mínim de participants per grup. 

En cas de baixa, només es retornarien els diners per malaltia 
justificada amb certificat mèdic i les proves corresponents o per 
recomanacions dels organismes oficials referents a l’estat d’alerta 
per la COVID-19. Es retornaria el percentatge de l’import del casal 
que no s’hagi pogut realitzar. 

 

CAMPUS 2020 

L'horari base és el següent: 

ACOLLIDA (*): 8.00 a 9.00 hores 
ENTRADA + ACTIVITAT 1 (**): 9.00 a 
11.00 hores 
ESMORZAR + TEMPS LLIURE: 11.00 a 
12 hores 
ACTIVITAT 2: 12.00 a 13.00 hores 
RECOLLIDA: 13.00 a 13.30 hores 
 
DIJOUS és dia de sortida i l'horari és 

de 9.00 a 16.30 hores 

(*) L'acollida es tracta d'un servei 

extra que s'haurà d'indicar al 

formulari d'inscripció 

(**) Dilluns, dimecres i divendres 

l'Activitat 1 consistirà en 

entrenaments d'atletisme 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE 

• Bambes adients per poder 
córrer/realitzar les activitats 

• Roba còmode i fresca per no 
passar excessiva calor i tenir 
suficient mobilitat durant la 
jornada + GORRA 

• MASCARETA + bosseta de plàstic 

• AIGUA 

• Tovallola  

• Banyador per el ruixat + xancles  

• Roba de recanvi per quan s’acabi 
l’entrenament i ens haguem ruixat 
per estar fresquets/es 

• ESMORZAR 

• EL DIA DE SORTIDA (dijous) també 
cal dur dinar en format tupper o bé 
entrepà 

 

 

campuscornellaatletic@gmail.com 
www.cornellaatletic.com 

El casal comença dilluns 29 de juny i finalitza divendres 31 de 
juliol. L’horari és de 9.00 a 13.30 hores, excepte els dijous que és 
de 9.00 a 16:30 hores. Hi ha l’opció d’acollida de 8.00 a 9.00 hores, 
servei extra que s’haurà de marcar a la inscripció. 

Es planteja com un campus introductori a l’atletisme, sobretot per 
categories menors, que barrejarà activitats de lleure amb 
entrenaments d’iniciació. S’inclouran entrenaments més tècnics 
per a categories superiors, però és un Campus apte tant per a 
atletes experimentats com nouvinguts.  

Es tracta d’aprendre els principis més bàsics d’aquest esport i els 
valors que des de l’Escola del Cornellà Atlètic intentem transmetre 
en els entrenaments per poder gaudir de les diferents proves i 
sectors que inclou l’atletisme.  

http://www.cornellaatletic.com/
mailto:campuscornellaatletic@gmail.com


4. PAGAMENT 

 

5. INSTAL·LACIONS 

6. FUNCIONAMENT 

 

7. CONTACTE 

8. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 

a. Accident 

  

El pagament es farà via transferència bancària al número de compte: ES46 0081 1671 42 0001003402 
Beneficiari del compte corrent: Cornellà Atlètic 
 
En el moment del pagament, s’haurà d’especificar com a concepte NOM + COGNOMS de l’infant 
 
De no fer efectiu el 100% del pagament, l’infant no podrà començar el campus. 
La data límit per fer el pagament és el dia 28/06/2020 (inclòs). 
 
En cas que més tard es decideixi participar una altra setmana que no ha estat indicada en el formulari d’inscripció, hi 
haurà l’opció de contractar-la TELEMÀTICAMENT VIA MAIL un cop iniciat el campus. 

Es disposarà d’un conjunt de carpes i d’una graderia per garantir que hi hagi ombra suficient per evitar possibles 
insolacions o excessiva exposició al sol tot i mantenint les distàncies. També s’inclouran ruixades amb aigua durant les 
jornades perquè la calor no sigui un factor inconvenient per al satisfactori desenvolupament d’activitats. 
 
En cas de pluja es podrà fer ús de les carpes, així com de les grades, per evitar que els atletes es mullin. 

S’organitzaran grups de 10 atletes per cada monitor. El criteri de repartiment de participants entre les diferents unitats 
serà basat primerament segons rang d’edat (equivalent a categories) i en cas d’haver-hi grups desequilibrats en 
nombre llavors s’estudiaria la possibilitat de separar segons altres criteris a analitzar pels tècnics de l’activitat. 
La decisió serà permanent al llarg del campus per evitar mescla entre grups de convivència i contacte massiu entre 
participants.  
 
Abans d’entrar a les instal·lacions es seguirà el protocol de prevenció per part dels monitors: mesura de la temperatura 
i comprovació de simptomatologia. A MÉS A MÉS, ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ELS RESPONSABLES/TUTORS LEGALS 
CONTEMPLIN AQUESTES MESURES ABANS DE VENIR A CADA JORNADA DEL CAMPUS I NO DUR L’ATLETA EN CAS DE 
SÍMPTOMES/FEBRE. 

Cada monitor/a durà el telèfon a sobre i es facilitarà aquest a les famílies un cop iniciada l’activitat perquè pugueu 
contactar directament amb ell/a i advertir de possibles contagis, situacions de malestar, etc. que no permetin la 
participació de l’atleta durant la jornada. Serà la via de comunicació directa entre famílies-staff del campus. 

En cas que l’atleta pateixi algun tipus de caiguda o accident de gravetat durant les activitats o entrenaments s’avisarà 
a la família de l’esdeveniment i es prendrà una decisió sobre la necessitat d’anar a l’hospital o l’abandonament de 
l’activitat de la jornada en qüestió. 
 
 



b. Contagi per COVID-19 

 

9. PREGUNTES FREQÜENTS 

a. Es comunicarà la suma total del que s’ha de pagar o ho hem de calcular nosaltres? Heu de pagar 

el que vosaltres esteu contractant, és a dir, fareu els càlculs corresponents i la comissió 

encarregada de verificar els pagaments un donarà feedback al e-mail de contacte EN CAS DE NO 

HAVER REALITZAT EL PAGAMENT QUE TOCA. 

b.  Com es separaran els grups? Segons rang d’edat i de manera que es pugui seguir la ràtio de 10 

atletes per monitor. En cas de nens petits la ràtio és de 8. 

c. A quines edats està destinat? És obert a nens i nenes des del 2014-2003 però es contempla l’opció 

d’obrir-ho a 2015-2016. Si us interessa aquesta opció contacteu amb el mail per confirmar que 

finalment es realitza. 

d. És necessari prendre la temperatura i comprovar símptomes cada matí a casa? Sí i de manera 

irrevocable. És responsabilitat de la família dur-ho a terme, i s’ha de tenir en compte el risc que 

suposa no fer-ho. Amb la participació al campus la família es compromet a actuar d’aquesta 

manera per garantir el benestar de la resta de participants. 

e. Què passa si em deixo algun dels ítems de material a casa? En cas de no disposar de mascareta, 

aigua o esmorzar no s’acceptarà la participació a la jornada. La responsabilitat és del 

pare/mare/tutor legal, si no es duu roba de recanvi i es mulla o no duu roba i calçat adequat ens 

reservarem el dret d’admetre l’atleta a participar gestionant la situació particular in situ. 

f. Si després vull apuntar l’atleta més setmanes ho puc fer? Sí. Sempre i quan es realitzi el pagament 

abans de començar la nova setmana i s’adverteixi de la decisió AL CAMPUS PER CORREU 

ELECTRÒNIC i al monitor corresponent. 

g. Si tinc dubtes sobre alguna cosa on em puc adreçar? Estem disponibles via correu electrònic 

campuscornellaatletic@gmail.com 

h. Estarà oberta l’oficina durant el campus? En principi no. Totes les gestions seran via e-mail o per 

contacte directe via mòbil amb els monitors. 

 

  

Existeix un responsable d’higiene i s’han fet formacions dels protocols d’actuació respecte la COVID-19. Indicacions 
generals que es seguiran en cas de possible contagi: 

- Col·locació d’una mascareta a l’atleta i una al monitor 
- Aïllament del grup de convivència 
- Comprovació de signes de gravetat (dificultat respiratòria, vòmits i diarrees fortes, mal de panxa agut) 

o Si no té signes → Es trucarà a la família perquè el/la vingui a recollir i el/la dugui a l’hospital 
o Si existeixen signes → Es trucarà al 112 i posteriorment a la família 

 

Si es dona algun positiu, el grup de convivència de l’atleta afectat/da al dia següent no podrà tornar al casal i 
haurà de guardar quarantena de 14 dies a no ser que la persona afectada es faci la prova immediatament i 
doni negatiu. 

 
 

mailto:campuscornellaatletic@gmail.com


PROTOCOL → ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

 

-Només hi haurà una porta d’entrada a l’equipament que sempre romandrà tancada , excepte de 9:00 a 9:10 per 
entrar lliurement fins al màxim d’aforament descomptant els nens d’acollida i que hauran de deixar anotat noms i 
dni. I de 9:00 a 14:00 només hi haurà els usuaris dels campus. 
 
L’entrada i sortida del Cornellà Atlètic es desenvoluparà per la porta del antic accés, és a dir, porta del costat de 
consergeria (edificis de vestuaris),realitzant dues fileres i procurant que l’entrada sigui de forma esglaonada, la 
gestió de files serà conjunta entre monitors i col·laboració de conserges si calgués. Les fileres no haurien de 
sobrepassar el 20 nens. 
 
EXCEPCIÓ: Si porteu els nens a l’acollida haureu d’accedir per la porta del mig (la nova) i seguint els mateixos 
protocols. 
 
IMPORTANT: AQUELLS ATLETES QUE NO VINGUIN/MARXIN SOLS → EL PARE/MARE/TUTOR LEGAL HAURÀ 
D’ESPERAR-SE A QUE LI MESUREM LA TEMPERATURA I/O A QUE ENS CONFIRMI PRESENCIALMENT QUE LI HA 
PRÈS A CASA. 
 
- L’entitat ens farà entrega de un llistat amb el nombre total de monitors de l’entitat i el volum tota de nens/es 
setmanalment. D’aquesta forma es controlarà l’aforament, entrades i sortides de l’equipament amb més facilitat. 
Les entitats tenen la obligació de tenir tota la informació de cada infant participant al campus. 
 
-L’entrada a l’equipament es desenvoluparà tots junts, però de forma escalonada i sense pressa. Les activitats no 
començaran a les 9:00 en punt i deixarem uns minuts de cortesia per no fer una entrada massiva, mantenint els 1,5 
metres entre les nenes i nens mentre esperen a la porta. Només accedir a la instal·lació els infants hauran de 
passar per els WC per rentar-se les mans. L'ajuntament hi posarà el sabó a diari. 
 
-Les activitats hauran de ser el més individualitzats possible i es desenvoluparan a porta tancada i sense que cap 
usuari aliè al llistat facilitat i autoritzat per l’Ajuntament pugui accedir a la instal·lació. 
 
-Al punt de control accés sempre estarà organitzat per l’entitat i supervisat per una  persona de consergeria de 

l’Ajuntament. En aquest accés: només deixarà accedir a les persones autoritzades → LES FAMÍLIES NO 
PODEN ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ EN CAP MOMENT, només atletes i monitor/es. 
 
- En cas de detecció de temperatura superior a 37 graus o qualsevol  símptoma  del  COVID-19 es procedirà al 
protocol marcat per la normativa oficial. Caldria que l'entitat prengués la temperatura abans d'entrar a tots els/les 
participants. 
 

 


