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1.-ORGANITZACIÓ D´ARRIBADES i PARTIDES:

A) Partida amb Autocar de: Ca Na Paulina amb Autocar, a les 9’30 hores del matí.

B) Visita de Pares, Dissabte, 25 d´Agost de 2001 a les 16'00 h. per celebrar l´Eucaristia i el Fi 
de Campament. 

C) Arribada a la Plaça de l’Església amb cotxes particulars el Dissabte, 25 d´Agost de 2001, a les 
18’30 hores aproximadament.

D) Els animadors parteixen el Dissabte, 18 d’Agost de 2001 horabaixa cap a Cala Murta a preparar 
el Campament.

2.-REUNIÓ DE PARES:

 Dimecres, dia 27 de Juny de 2001, a les 20’30 hores, 
 a la Rectoria de la Parròquia del Coll d´En Rabassa.

3.-INTENDÈNCIA:

  Sagrari  (Responsable de cuina a Santa Maria de Formentor)
  Conchi (Responsable de cuina a Santa Maria de Formentor)
  Eugeni (Intendència)

4.-EQUIP D´ANIMADORS:

 Responsable del Campament a Santa Maria de Formentor: Eugeni Rodríguez i Adrover

 COORDINADORA: Maria Magdalena Horrach Estarelles

 ANIMADORS: Toni Ballester
    Pau Colom
    Pep Ambrosio
    Antoni Ambrosio
    Isabel Gosálbez
    Anaís Ruiz de la Torre
    Cristina Sánchez 
	 	 	 	 Josefina	Elena	Martorell
    Cati Font
    Antònia Colom

 PRE-ANIMADORS:  David Mesquida
     Mari Carmen Gosálbez
  
 

Programació i Horaris
  CAMPAMENT CALA MURTA 

Nom:.......................................................           (Del 19 al 25 d´Agost de 2001)
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5.-CÀRRECS EN GENERAL ABANS, EN, I DESPRÉS DEL CAMPAMENT:

 Aquestes tasques son durant tot el campament i única i exclusivament són pels Animadors:

 1*INTENDÈNCIA: 
(Encarregat de cercar, col·locar i comprar material necessari de campament)
 2*FARMACIOLA: 
(Encarregat dels qui se fan mal o estan malalts)
 3*MATERIAL: 
(Encarregat d´ordenar la sala de material i distribuir el material a l´hora dels tallers)
 4*ECONOMISTA: 
(Encarregat dels fons del campament per pagar el menjar, el material, etc.)
 5*COORDINADOR: 
(Encarregat de coordinar els animadors a l´hora de fer reunions en el lloc d´acampada)
 

6.-TASQUES NINS i NINES AL CAMPAMENT:
 
 Aquestes tasques son pels grups de nins i animadors durant tot el campament:
     OMPLIR BRULLOLES: 
(Posar l´aigua i detergent a les brulloles i revisar si es fan ben nets els coberts)
 NETEJA DE TAULES: 
(Treure aigua, pa, i el que les cuineres els diguin a la taula, quan s´acabi de menjar netejar les taules i 
agranar en terra, a mitjà horabaixa preparar el Berenar)
 CRÒNIQUES: 
(Realitzar un resum escrit del dia anterior recollint les dades més importants i el que hem fet).
 NETEJA PLAÇA: 
(Agranar la plaça, els llocs on hem realitzat les activitats i tot l’interior del campament)
 NETEJA BANYS: 
(Neteja a fons dels banys i de les dutxes del campament)
 NETEJA D’EXTERIORS:
(Neteja dels exteriors del campament)
 OMPLIR BOTELLES D’AIGUA:
(Omplir les botelles d’aigua i tenir cura que no falti aigua fresca a nevera)

7.-SERVEIS DELS ANIMADORS DURANT EL CAMPAMENT:

 Aquests serveis dels animadors sols són durant el temps del campament:
 CAP DE NIT: 
  (Encarregat del comiat del vespre i de mantenir l´orde per anar-s´en a dormir)
 CAP DE DIA: 
  (Encarregat de cridar la gent al matí i l´horabaixa per fer les activitats, ambientar el dia i tenir 
preparats els cartells per anunciar els dies temàtics i els cartells organitzatius)
 SERVEI DE DUTXES: 
  (Encarregat de cridar els al.lots a dutxes, dutxar els més petits i obrir i tancar l´aigua). 
 PREPARAR PREGÀRIA:
  (Encarregat amb n’Eugeni de preparar la pregària del vespre)
 AJUDANT DE CUINA:
  (Encarregat amb na Sagrari de tenir cura de la cuina, neteja plats, fritures de darrer 
moment, preparar postres, etc...)
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8.-HORARI:

  8’00 Aixecar-se Animadors
  8’30 Aixecar-se i Neteja dels al.lots.
  8’50 Pregària.
  9’00 Berenar.
  9’30 Tasques i Neteja les cabanes.
  10’00 ACTIVITATS (Tallers, Jocs o Platja).
  13’00 Neteja Personal.
  13’30 DINAR.
  14’00 Descans i Temps Lliure.
  15’30 Assaig de Cançons.
  16’00 ACTIVITATS (Tallers, Jocs o Platja).
  17’30 Berenar.
  18’00 ACTIVITATS (Tallers, Jocs o Platja).
  20’00 Dutxes i Neteja Personal.
  21’00 SOPAR.
  21’30 Preparació de la Vetllada.
  22’00 VETLLADA.
  23’30 Pregària.
  24’00 Dormir i Silenci.
  24’15 Reunió d’animadors i “Piscolabis”.  

9.-NORMES PELS NINS i ANIMADORS AL CAMPAMENT:
(S’han de canviar a normes positives, “benaurances de Jesús”)

 1-Respecte mutu entre tots els qui estem acampats, començant per les cuineres, animadors i 
els propis companys.
 2-Obeir sempre i en tot lloc el vostre animador o un altre animador que vós digui qualque cosa.
 3-No es pot sortir del recinte del campament sense cap ordre de l´animador.
 4-Les activitats, platja, tallers o jocs son de PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA.
 5-Malgrat el grup d´activitats no sigui el del vostre agrado s´ha de treballar ACTIVAMENT; Estem 
per fer COMPANYERISME i AMISTAT, NO es pot anar per INDIVIDUALITATS.
 6-És obligatòria la Neteja personal i les dutxes cada dia.
 7-Quan partim a la platja, partim tots plegats amb un animador davant i un darrera.
 8-PUNTUALITAT a l´hora de realitzar les activitats o a l´hora de que els animadors vós cridin 
per fer qualsevol cosa.
 9-És convenient que després de realitzar els tallers o jocs es faci net el lloc de l´activitat.
 10-Les cabanes són ÚNICA i EXCLUSIVAMENT per dormir el vespre.
	 11-No	es	comença	a	menjar	fins	que	hi	siguem	tots	i	beneïm	la	taula.
	 12-No	s´aixeca	ningú	de	la	taula	fins	que	ningú	hagi	acabat.
 13--Cadascú duu els seus coberts a la taula i frega el que ha emprat.

10.-AMBIENTACIÓ:

 TENDES = 
 PLAÇA = 
 CASAL =
 HABITACIONS= 
 SALA MATERIAL = 
 CUINA =
 MENJADOR = 
 LLIBRE DE CRÒNIQUES = 
 
 *
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PROGRAMACIÓ  i AMBIENTACIÓ    
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  CAMPAMENT CALA MURTA
Nom:.................................................... (De l’11 al 17 d´Agost de 2002)
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TAULA DE TASQUES NINS i NINES    

NETEJA
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  CAMPAMENT CALA MURTA 
Nom:..................................................(De l’11 al 17 d´Agost de 2002)
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TAULA DE SERVEIS ANIMADORS    

CAP DE DIA

  CAMPAMENT CALA MURTA 
Nom:..............................................  (Del 11 al 17 d´Agost de 2002)

CAP DE NIT

SERVEI 
DUTXES

PREPARAR
PREGÀRIA

AJUDANT
CUINA
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INTENDÈNCIA - CUINA- MENUS    

BERENAR
Matí

  CAMPAMENT CALA MURTA 
Nom:.............................................  (Del 11 al 17 d´Agost de 2002)

DINAR

1er. plat
Postre

BERENAR
Horabaixa

SOPAR

1er. plat
Postre


