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PROJECTE DEL CAMPAMENT D’ESTIU
_____
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al 7 d’agost de 2010
SANTA MARIA DE FORMENTOR
(CALA MURTA)
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ORGANITZA:
Arxiprestat Miramar-Vall de Sóller (BISBAT DE MALLORCA)
CIF: Q-0700002-I
ENTITAT:
Parròquia de Sant Pere d’Esporles
CIF: Q-0700200-I
ADREÇA: Carrer rectoria, 9
CP: 07190
POBLACIÓ: Esporles
PROVINCIA: ILLES BALEARS
TELÈFON: 971 61 02 05
MÒBIL: 671 000 666
FAX: 971 71 99 10
CORREU ELECTRÒNIC: pesporles@terra.es
RESPONSABLE DE L’ENTITAT: Mn. Antoni Mercant Morey
RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: Mn. Eugeni Rodríguez Adrover
Director amb títol 158 per l’escola de l’esplai (GDEM)
1 >> INTRODUCCIÓ
Des de fa anys, Cala Murta és un referent per als nins i nines de l’arxiprestat de Miramar Vall de Sóller, tots esperam, fins hi tot els monitors i les monitores, que arribin aquestes setmanes en les que l’alegria, la diversió, la cordialitat i l’amor entre tots nosaltres són realment l’únic
fil conductor. Aquesta programació, a part de tot l’àmbit burocràtic i administratiu, no és més que la primera passa per poder aconseguir la nostra
fita: realitzar un campament que ens engresquin i ens deixin un bon record fins poder arribar a les properes.
2 >> PRESENTACIÓ
2.1 • Situació:
El campament té lloc a les instal·lacions de Santa Maria de Formentor de Cala Murta. A la part més septentrional de l’illa, península de
Formentor, terme municipal de Pollença. Carretera Pollença-far de Formentor. Des de la platja de Formentor fins a les cases de Cala Murta hi ha 4
km. Les cases queden a la dreta de la carretera, en un lloc on hi ha un aparcament. Passada una barrera metàl·lica que està tancada als vehicles, a
150 m a l’esquerra trobarem les instal·lacions del campament. El propietari és la Fundació Rotger-Villalonga. La secretaria de la Fundació amb la
secció d’acampades té la seu al carrer Metge Sureda, 15, 07460, Pollença.
2.2 • Entorn social:
Normalment s’inscriuen els al·lots que han participat durant el curs escolar en activitats parroquials com són la catequesi, l’escolania,
el grup de joves o les classes de religió de les escoles de l’arxiprestat. Aquest campament que es durà a terme de dia 1 d’agost de 2010 a 7 d’agost
de 2010, està destinat a nins i nines de 8 a 14 anys. Normalment aquests nins ja han participat en altres campaments anteriors i coneixen l’estil
d’organització, el tipus d’activitats, el lloc (sempre se fan a Cala Murta) i a alguns dels monitors.
2.3 • Entorn econòmic:
Els pobles que conformen l’arxiprestat Miramar-Vall de Sóller són principalment on hi viu gent d’un nivell econòmic mitjà, que conta
amb tota classe d’instal·lacions i ofertes pels nins i joves dels municipis. La gent viu principalment del sector serveis.
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3 >> PARTICIPANTS
• Número d’infants al campament d’estiu és de 60 aproximadament
• Edats 8 a 14 anys
3.1 Explicació breu de la tipologia dels infants.
Els nostres participants reflecteixen les proporcions i tipus de persones que composen la societat actual de l’illa. Trobam un alt nombre de
participants provinents de famílies amb una economia precària, provinents de fora de Mallorca i que no fa molt que viuen a l’illa o que simplement
venen en temporada estiuenca, que treballen de temporada i solen ser famílies bastant desestructurades, solen ser nins i nines envoltats de grans
prejudicis socials per part de la resta de població. El segon grup amb més o manco el mateix percentatge que l’anterior, seria el que composen els
participants provinents de la tradicional família mallorquina, amb una feina més o manco estable i una economia bastant acomodada, famílies mallorquines o ben afincades a l’illa.  I el tercer grup, el menys nombrós, l’integren els participants provinents de famílies amb un alt poder adquisitiu.
Fet que no suposa que les seves famílies estiguin ben estructurades. Amb aquesta combinació de participants, els campament ens permet treballar
les diferències socials i treballar-ne l’ integració d’alguns participants, ja que els nins comparteixen un espai i unes activitats en comú i en igualtat.
4 >> EQUIP DE MONITORS I MONITORES
1 director
6 monitors titulats
1 monitors en pràctiques
4 monitors no titulats
2 pre-monitors
4.1 Breu explicació de l’equip de monitors:
Catequistes, joves i algún pare i mare que volem viure el voluntariat a prop dels nins, ajudant-los a créixer com a persones sanes i amb
uns valors humans i cristians. Servint-nos de l’esplai però també de tasques que durant la setmana duen a terme aquesta tasca, donant exemple amb
els nostres actes i actituds. Per això intentam viure una amistat a més d’una relació nin-monitor. Pensam que el campament és una gran oportunitat
per continuar aquesta tasca que realitzam durant tota l’any a l’hivern, d’una manera encara més intensa en l’estius i que permet un major contacte
tant entre el nins com entre l’equip de monitors, animadors i catequistes.
4.2 Funcionament:
Cada monitor, animador tendrà el seu grup d’infants, aproximadament 2 monitor cada 7 nins. En totes les activitats, tallers, jocs, etc. els
nins comptaran amb l’acompanyament i orientació d’aquest monitor, animador. Cada dia hi haurà uns moments de reflexió-revisió en grup sobre la
marxa del campament, sobretot en el que fa referència a relacions humanes i conflictes que puguin sorgir. Aquesta revisió se viurà a nivell de grups
i a nivell general. Els nins participaran amb diferents tasques: en el manteniment i neteja del campament i del funcionament de la vida quotidiana.
Dins el campament, el monitor i animador és el responsable de l’acció educativa dels nins. S’esforça en fer feina en equip i amb una actitud de
servei i entrega al seu grup d’al·lots, intenta transmetre als nins uns valors humans i cristians, sobre tot amb la seva forma de parlar, d’actuar i de
viure. El campament no és pels monitors, però en la mesura que els monitors ens entreguem cap als nins, obtindrem la compensació més gratificant
d’haver “tudat” un poc del nostre temps per compartir-lo amb els altres.
5 >> ORGANIGRAMA
L’equip de monitors es distribueix una sèrie de tasques abans durant i després del campament a fi de repartir-nos les feines i que no quedi
res pendent.
Abans de la colònia:
• Encarregat de comprar material.
• Encarregat de la distribució de propaganda i inscripcions.
• Encarregat de comprar i preparar la farmaciola.
• Encarregat de les feines de secretaria: assegurances, carta als pares, etc.
Durant la colònia:
• Encarregat de farmaciola.
• Encarregat de material.
• Monitor de dia: s’encarrega de despertar als nins i monitors,
tenir cura durant el temps lliure.
També donar els avisos i explicarà la dinàmica del dia.
• Ajudant de cuina, encarregats d’escurar.
• Encarregat de revisar les cabanyes (orde, neteja).
Tots aquets càrrecs són rotatius menys els d’encarregat de material i de farmaciola que són els mateixos durant tota la setmana.
Després de la colònia:
• Encarregats de recollir el material i ordenar-lo per l’any següent.
(Tot hi que rep l’ajuda de tot l’equip.)
6 >> EXPERIÈNCIES PRÈVIES
La base de l’equip de monitors esta formada per catequistes i joves que fa molts d’anys que treballen junts dins les parròquies de
l’arxiprestat, dins l’esplai i especialment en els campaments, son monitors i catequistes amb molta d’experiencia i que estan en contacte permanent
amb els nins i joves de la nostra societat degut a la seva feina i voluntariats, educadors, catequistes, monitors d’esplai, mestres. Cosa que fa que les
activitats s’ajustin als gustos i necessitats dels participants. I des d’aquesta perspectiva es programa un campament amè i divertit emmarcat dintre
dels valors humans i cristians.
7 >> OPCIONS DE REFERÈNCIA
Principalment és treballarà l’opció social ja que el campament vol esser un marc integrador i de convivència, sense deixar de banda les
altres opcions ja que pertanyem a una parròquia i no podem deixar de banda l’opció de fe i com no tenint en compte l’opció educativa que forma
part intrínseca de totes les nostres activitats.
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8 >> INTENCIONS
Generals
		
• Crear llaços d’amistat dels nins entre si i entre els nins i els monitors.
• Contribuir a la formació humana integral dels nins.
• Educar als nins en la fe cristiana.
• Crear consciència de grup i estimular la solidaritat.
• Aprendre jocs i tècniques noves.
• Posar al nin amb contacte i respecte amb la natura.
Específiques
		
* Crear llaços d’amistat dels nins entre si i entre els nins i els monitors.
- Estimular els sentiments d’amistat i respecte mutu..
- Realitzar conjuntament les activitats, feina en grup.
- Compartir punts de vista i tenir en compte l’opinió dels altres.
- Continuar les relacions d’amistat fora del temps d’esplai.
* Contribuir a la formació humana integral dels nins.
- Educar els valors ètics de tolerància, convivència pacífica
- Respecte per la diversitat, solidaritat, respecta per la natura.
- Estimular les actituds positives i contribuir a corregir problemes de convivència..
* Educar als nins en la fe.
- Promoure la participació en les celebracions eucarístiques dominicals.
- Crear hàbits de pregaria.
- Fer activitats relacionades amb determinats passatges de la Bíblia.
* Crear consciència de grup i estimular la solidaritat.
- Treballar amb els diferents grups d’edat per tal que es responsabilitzin uns dels altres.
* Aprendre jocs i tècniques noves.
- Introduir jocs i tècniques noves. tallers innovadors.
- Noves propostes de formació dels monitors.
* Posar al nin amb contacte amb la natura.
- Activitats de conscienciació ecològica.
- Excursions, jornades de convivència en contacte amb la natura.
9 >> METODOLOGIA
9.1 Condicions actitudinals:
Els monitor, procurant seguir els objectius del projecte educatiu intenten desenvolupar al màxim les 3 actituds primordials, l’estimació,
l’escolta activa i la coherència. Cal dir que l’equip de monitors que s’encarregarà d’aquest campament sempre ha tingut en compta la seva actitud
o comportament de cara al nin/a tenint en compte que són un model inclús quan no fan activitats directament amb ells. També s’ha de remarcar que
el fet de tractar amb al·lots que ja coneixen als monitors ajuda a aquets a dur endavant aquests objectius.
9.2 Destreses de l’equip de monitors:
Desprès d’haver treballat amb la majoria de monitors durant tot l’any a l’esplai, catequesis o les experiències de preparació prèvies al
campament, et permeten veure com funcionen els monitors, si són àgils i a més saben fer les coses de forma dinàmica i animada, trets necessaris
per el bon funcionament de l’equip de monitors.
10 >> CONDICIONS AMBIENTALS I DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI
La instal·lació es troba tancada per una paret de mitjana alçada que li dóna una certa intimitat davant les persones que van cap a l’àrea
recreativa i la platja de Cala Murta. Té una edificació on està instal·lada la cuina, menjador i altres serveis. Es pot gaudir de l’ombra dels pins
dins del tancat de la zona i del pinar dels voltants.  Té una capacitat per a 70 participants. A més de la cuina, menjador, instal·lacions sanitàries i
porxada exterior, el campament compta amb cabanes de fusta on se col·loquen els participants per dormir i guardar els objectes personals. Hi ha
una plaça ensementada per activitats i com a punt de trobada, amb cadires per a tots, i també un ampli camp de futbol. Les activitats es distribuiran
espaialment segons la infraestructura de la qual s’hagui de disposar: Els tallers és fan a la porxada on dinam; canviant les taules, si és fan gimcanes
s’emplearan principalment els voltants naturals del campament.
11 >> PLA D’EMERGÈNCIES
Els casos d’emergència, reben un tracte diferent segons el grau de gravetat que s’aprecia.
A l’equip de monitors, comptam ja des de fa uns anys, amb un mínim de dos o tres membres amb la titulació de socorrista de primers
auxilis. Segons la valoració que en fan aquests de la gravetat dels fets s’actua en conseqüència.
Si es tracta de casos de ferides lleus ... es fan les cures al mateix campament, ja que comptam amb una farmaciola ben preparada per
aquests fets. Des del moment que es valora que les ferides poden necessitar la valoració d’un metge, o que l’emergència requereix de la seva intervenció, es passa a l’evacuació del ferit, per part d’un membre de l’equip, fins al PAC més proper (Aquest serà el del Port de Pollença els matins, i
el de Pollença a partir de l’horabaixa). Una vegada valorat pel personal sanitari competent, s’actua segons la seva recomanació.
Si el cas és greu i s’ha d’anar a un centre hospitalari o impedeix la continuació de l’activitat per part del ferit, s’avisa als pares, qui
normalment ja s’encarreguen de la situació, sense deixar el contacte per part dels monitors mentrestant durin els fets. Si després de la valoració
metge, l’infant pot continuar l’activitat amb normalitat, el tornam a pujar al campament, sols avisant als pares del que ha passat, si ho creiem oportú
particularment segons el cas i les persones.
Els casos d’emergència externs a la nostra intervenció però que ens afectin en col·lectiu, com puguin esser focs o d’altres catàstrofes
mediambientals. Sempre en primer cas, avisarem al personal d’emergències (112 en primera instància) i ens posarem a la seva disposició per actuar
segons el seu criteri, ja que la zona de Cala Murta és molt delicada en aquets temes i qualsevol moviment de gent mal previst pot ocasionar una
desgràcia.
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Els possibles casos “d’invasió” per part de gent externa al campament, que és consideri o que escapin a la nostra actuació, passarem a
avisar a les autoritats competents, telefonant sempre com a primera mesura als guardes de seguretat de Formentor, ja que són els més ràpids i tenen
competència dins els terrenys.
TELÈFONS D’INTERÈS:
Ajuntament de Pollença (Emergències): 971 53 01 08 - 971 86 71 72
Policia Local: 971 53 04 37
PAC (Pollença): 971 53 21 01
PAC (Port de Pollença): 971 86 55 35
Guàrdia Civil: 971 86 58 42
Emergències: 112

BALANÇ ECONÒMIC 2009
ENTRADES

SORTIDES

SALDO

Inscripcions individuals 34X120        4.080,00
Inscripcions germans 24X90             2.160,00
Falta inscripció Omar (120 €)                        0
Donació doblers Eugeni 2008              114,85                        

Regals monitors                                 67,86
Sopar monitors rectoria                      92,05
Assegurances                                   258,00    
Fregidora MAKRO                            415,00
Material MAKRO                               583,74
Materials FERVI REGAL                  299,83
Material farmaciola                             43,10
Ca na Guillamona                             122,00
Ca na Paulina                                     68,35        
Ca na Paulina                                1.557,75
Material FERVI REGAL                    123,20
Corda polseres (scubidú)                      9,00
Material BENDIX                                 35,88
Can Vidal (Camping gas)                      4,80
Tintes Carrefour                                    8,20
Butano                                                 32,25
Autocar Transunión                           230,00
Pa monitors                                         15,18
Gasoil furgoneta                                  40,00
Hiper Centro (fruita)                            18,91
Farmàcia Port de Pollença                  65,74
Eroski Pollença                                   88,81
Carrefour Palma                                  37,61
Aigua campament                               20,00
Propina Joan                                      10,00
Exterminadors d’insectes                   54,71
Forn Can Bisanyes                           305,00
Quota campament                         1.218,00
Sopar monitors                                  150,00
Àlbums fotos regals cuineres              63,74

       

                                                                   

TOTAL ENTRADES:

6.354,85 €

    

TOTAL SORTIDES:

6.038,71 €

SOBRANT
316,14
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PRESSUPOST ECONÒMIC 2010
INGRESSOS
CONCEPTE
Quota inscripció campament (69 individuals) x 120

QUANTITAT
8.280,00

TOTAL INGRESSOS
DESPESES
CONCEPTE
Estàncies (Quota campament Cala Murta)
Aigua del Campament
Lloguer autocar
Assegurances dels nins i monitors
Sopar monitors
ALIMENTACIÓ
TALLERS
INFRAESTRUCTURA
Material Farmaciola
Gas-oil furgoneta
TOTAL DESPESES

8.280,00
QUANTITAT
700,00
200,00
200,00
200,00
100,00
2.000,00
350,00
1.000,00
100,00
100,00
4.950,00

TOTAL CAMPAMENT 2009
TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES
TOTAL

8.280,00
4,950,00
3.330,00
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REUNIÓ DE PARES
1-Benvinguda als pares
2-Presentació de l’equip d’animadors
3-Objectiu del Campament
El final de tot un any de treball conjunt a la parròquia i en el grup de joves.
• Crear llaços d’amistat dels nins entre si i entre els nins i els monitors.
• Contribuir a la formació humana integral dels nins.
• Educar als nins en la fe cristiana.
• Crear consciència de grup i estimular la solidaritat.
• Aprendre jocs i tècniques noves.
• Posar al nin amb contacte i respecte amb la natura.
4-Organització
Sortida amb autocar d’Esporles:
Diumenge, 1 d’agost de 2010, a les 9:00 h, a la zona dels autocars
Sortida amb autocar d’Esgleieta:
Diumenge, 1 d’agost de 2010, a les 9:15 h, a la plaça de l’església
Sortida amb autocar de Bunyola:
Diumenge, 1 d’agost de 2010, a les 9:30 h, a la plaça de l’església
Tornada de Cala Murta, amb cotxes particulars:
Dissabte, 7 d’agost de 2010, a les 16:00 h.
VISITA DELS PARES
Dissabte, 7 d’agost de 2010, a les 12:00 h
al Campament de Cala Murta per celebrar una eucaristia i un dinar compartit de pa taleca
5-Funcionament del campament
Els monitor: (Titulats, amb experiència ...)
Permís del Govern Balear. Assegurançes
Cuineres i intendencia, tipus de menjar. Farmaciola
6-Horaris

7’30 Encarregats d’intendència (per anar a comprar el pa)
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
23’00 Pregària
23’30 Dormir i Silenci
24’00 Reunió d’animadors

6-Organització de les tasques
Grups: (Feina, jocs, Monitor)
7-Les cabanesEs podran col·locar per grups d’amics, nins i nines separats
8-Repàs al llistat de material
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FULL D´INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom i llinatges:
Domicili:
Teléfon:
Email:
Data naixement:

Mòbil:

Localitat:

q
q

Tarja Seguretat Social
Pagat

Edat:

INFORMACIÓ GENERAL
Escola:
                          Curs actual:
És la primera vegada que va a un campament? Sí  q No q
Ha assistit a altres campaments o colónies? Sí q No q
Practica cap esport? Sí q No q Quin? - Sap nedar? Sí q No q
Hobbies: Llegir cómics, contes i revistes q Llegir libres q Esport q Escoltar música q
Tocar un instrument, quin? __________ Cantar q Bailar q Excursionisme
q Jugar amb els amics q TV i vídeo q Sortir de passeig q Videojocs i informática q
Altres, quins? __________________________________________________________

CARACTERÍSTIQUES DEL NIN / NINA
S’enyora? Sí q No q - Fa amics fàcilment? Sí q No q - Es baralla sovint? Sí q No q
Té cap tipus de problema o deficiéncia psíquica, sensorial o física? Sí q No q - Quina?
____________________ Presenta problemes de comportament o conducta? Sí q No q
Quins? _______________________________

INFORMACIÓ SANITÀRIA
Pren cap medicament? Sí q No q - Quin amb quina freqüència?___________________
És al.lèrgic a cap medicament? Si q No q No ho sap q - Quin? ___________________
Intervencions quirúrgiques importants o recents: ________________________________
Malalties més freqüents: q Faringítis q Constipat q Diarrea q Insomni q Reumatisme  
q Bronquítis q Angines qCompixar-se al llit qRestrenyiment  q Hemorràgies
Observacions a alguna malaltia no especificada o altres referides a temes médics
o de salut:______________________________ Exposau allò que cregueu característic
del comportament del nin que no queda reflectit en aquest qüestionari: ______________

AUTORITZACIÓ DEL PARE, LA MARE O EL TUTOR LEGAL
En/na:____________________________ amb DNI:___________________ autoritza el seu fill/a_______________a
assistir al Campament d’Estiu de l’Arxiprestat Miramar-Vall de Sóller, durant les dates del 1 al 7 d’agost de 2010, i
fa extensiva aquesta autorització a les decisions médico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d´extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent. Autoritzo a la Parròquia d’Esporles amb CIF R-0700200-I a utilitzar les
fotografies i el video de les activitats on surti el meu fill/a. Reservant-me en qualsevol cas la possibilitat d’anul·lar
aquesta autorització o de impedir que es posi qualsevol fotografia que consideri que no ha de sortir publicada.
També faig extensiva l’autorització a l’us, parcial o total, de les fotografies per a ser usades en campanyes de
promoció i difusió de les diferents activitas organitzades des d’aquesta entitat o d’altres del mateix àmbit, amb les
condicions citades anteriorment.
   Esporles, _____de_______________de 2010
Signatura del Pare, Mare o tutor
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CAMPAMENT D’ESTIU
DEL 1 D’AGOST AL 7 D’AGOST 2010
ORGANITZACIÓ I HORARIS
Sortida amb autocar d’Esporles:
Diumenge, 1 d’agost de 2010, a les 9:00 h, a la zona dels autocars
Sortida amb autocar d’Esgleieta:
Diumenge, 1 d’agost de 2010, a les 9:15 h, a la plaça de l’església
Sortida amb autocar de Bunyola:
Diumenge, 1 d’agost de 2010, a les 9:30 h, a la plaça de l’església
Tornada de Cala Murta, amb cotxes particulars:
Dissabte, 7 d'agost de 2010, a les 16:00 h.
VISITA DELS PARES
Dissabte, 7 d'agost de 2010, a les 12:00 h
al Campament de Cala Murta
per celebrar una eucaristia i un dinar compartit de pa taleca

IMPORTANT
* El dinar i sopar del primer dia.
* Tots els nins/es petits han de dur la roba i el sac marcats.
* No es pot dur al campament: Mòbils, porqueries, llepolies, mp3’s, maquinetes o doblers.
ES CONVENIENT
Que siguin els nins els qui es facin la maleta o motxilla perquè sàpiguen el que duen i a on el duen,
ja que són ells que ho empraran.
TELÈFON D’URGÈNCIES
EUGENI 671 000 666 - TONI 616 09 97 51 - PERE 629 31 08 49

MATERIAL QUE HAS DE DUR
PER ANAR A LA PLATJA:
- Una tovallola per la platja i una per la dutxa.
- Dos o tres banyadors.
- Crema solar (molt important).
- Sabates per nedar (“esqueletos”).
- Flotador si no sap nedar.
PER VESTIR-SE: (Tota la roba ha de ser vella)
- Motxilla o bossa per la roba.
- Motxilla petita per excursions (important).
PER MENJAR:
- Sac de dormir d’estiu o llençols (important).
- Torcaboques de roba
- Estoreta o matalàs inflable (opcional).
- Plats un fondo i un pla (millor si son de plàstic)
- Pijama.
- Coberts (no de plàstic).
- Roba per abric.
- Tassó (no de vidre ni paper).
- Xubasquero.
- Cantimplora.
- Una muda diària.
- Mocadors de paper.
PER TREBALLAR:
- Deportivas o calçat d’excursió (important).
- Un llençol blanc vell.
- Calcetins gruixats (importants).
- Llanterna (molt important).
- Gorra pel sol (important).
- Piles per la llanterna.
- Pinces per estendre la roba.
- Una camiseta per pintar.
- Sabates còmodes per a diari.
HIGIENE PERSONAL:
Un necesser amb:
- Sabó.
- Pinta.
- Raspall i pasta de dents.
- Una tovallola mitjana.
- Colònia antiparàsits.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CAMPAMENT D’ESTIU 2010 / 9

PLANELL PER ARRIBAR A CALA MURTA

5 kilometres després del creuer
de l’hotel formentor, a mà dreta
hi ha les cases i el Campament
de Cala Murta.
1. ESPORLES / BUNYOLA
2. INCA
3. POLLENÇA
4. PORT DE POLLENÇA
5. Desviament a Formentor
6. Direcció Formentor
7. Hotel Formentor

				
aCampament de Cala Murta
			
a HOTEL DE FORMENTOR
			
a PORT DE POLLENÇA
			
a POLLENÇA

		

a INCA

a ESPORLES
a PALMA

Temps amb cotxe partint d’Esporles:
1 hora i 45 minuts

VISITA DE PARES
Dissabte, 7 d’agost de 2010, a les 12h.
Dur pa i taleca per compartir.

PENINSULA DE FORMENTOR
Campament Cala Murta
S

Cala Murta
S

S
Hotel Formentor
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PLANELL (SENYALITZACIÓ)

1 CAMPAMENT CALA MURTA
2 DUTXES
3 BOSC
4 ESPLANADA DE LA LLUNA
5 CAMP DE FUTBOL
6 ESTABLIA
7 TRANSFORMADOR
8 CAMÍ DEL FUMAT
9 PRIMER PONT
10 SEGON PONT
11 TERCER PONT
13 QUART PONT
14 CONSTRUCCIÓ MEGALÍTICA
15 PLATJA
16 ES CASTELL
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EN QUÉ CONSISTEIX UN CAMPAMENT?
1-Una bona preparació
-Un mes de preparació, ambientació, jocs, activitats, etc
-Responsabilitat als monitors (com els anys anteriors)
-Reunions amb l’equip d’intendència (preparació menus, etc..)
-Reunions amb l’equip d’animadors (preparació activitats, etc..)
-Programació dels dies per grups d’animadors (cadascú fa feina)
2-Animadors
-Anam a treballar, no de vacances
-Quan més t’impliques, més disfrutes i més bé treus...
-Disfrutar, passar-ho bé, bon rollito
-Tenim una tasca educativa
3-Tasques i Serveis
-Tasques dels nins i de les nines: Bruioles, neteja taules, plaça, exteriors, banys, cròniques
-Serveis dels animadors: (rotatiu) Cap de dia, Cap de nit, aiguero, cuina, dutxes, escurada
-Encarregats: (fixo) Coordinació, intendència, farmaciola, tresorer, material
4-Tema del Campament
-Fantasia, imaginació, viure un món feliç...
-Ambientar el campament sobre un tema concret:
-Treballar els valors humans i cristians de la persona, cada dia dedicar-lo a un valor.
5-Horari (Fulls)
6- Organització dels dies (Fulls)
OBJECTIUS:
1. CREAR EL MATEIX SENTIMENT DE LES PRIMERES COMUNITATS CRISTIANES
Crear una pinya amb el petit grup i el seu monitor.
Treballar amb el petit grup de nins molt colze amb colze. Els monitors dinaran i soparan amb el
seu grup. Traslados a la platja cada monitor contarà els seus nins i baixarà amb ells. A l’hora de reunir-se
a la plaça, pregària, etc, els nins s’asseuran amb els seus monitors.
2.TREBALLAR ELS VALORS HUMANS I CRISTIANS QUE FALLEN DINS LA NOSTRA
SOCIETAT.
La crisi dels valors dins la nostra societat.
Cada dia treballarem un valor, el matí l’explicarem, el treballarem durant tot el dia i al vespre a la
pregària el celebrarem, veurem que ens diu sant Pau i Jesús sobre aquest valor.
3.TREBALLAR EL RECICLATGE I EL NO TUDAR.
Dins una societat i cultura que ho tenim tot i cada cop volem més.
Fomentar el reciclatge com en temps dels nostres padrins o en temps de Sant Pau, tot s’empreava
i tot es reciclava. Dedicar els tallers i totes les activitats que facem en material reciclat. Aquest objectiu
també fa referencia a les menjades: acabar-se tot el menjar, i els monitors estar atents i ensenyar que el no
tudar comença per aquí.
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PROGRAMACIÓ ANIMADORS
ORGANITZACIÓ D´ARRIBADES i PARTIDES:

CAMPAMENT D’ESTIU A CALA MURTA
Del 31 de juliol al 7 d’agost del 2010
SORTIDA DELS ANIMADORS
Partida amb cotxes particulars d’Esporles a Cala Murta
Dissabte, 31 d’agost de 2010 a les 16h. Rectoria esporles
Aturar-se al Port de Pollença al Forn de Ca’n Bissanyes
per comenar el pa del dia següent
Cotxes particulars:
Furgoneta Cangur (Francisca Ripoll) (5)
Cotxe (Emilio Ramirez) (5)
Cotxe (Toni Cardenas) (5)
Cotxe (Cati Rotger) (4)
Camió de Biel Nadal (2)
Rav4 (Eugeni Rodríguez) (5)
Cotxe (Cristina Sànchez) (5)
Mes tard: Cotxe (Juan Antonio Garcia)

CÀRRECS PELS MONITORS
CÀRRECS EN GENERAL ABANS, EN, I DESPRÉS DEL CAMPAMENT
Aquestes tasques son durant tot el campament i única i exclusivament són pels animadors:
1*COMPRA DEL MATERIAL D’INTENDÈNCIA I ALIMENTACIÓ
(Encarregats de comprar material d’intendència necessari de campament)
EUGENI-XISCA RIPOLL-MARIA-FANI-BIEL
2*FARMACIOLA:
(Encarregat dels qui se fan mal o estan malalts)
MARGALIDA-CRISTINA
3*ADMINISTRADOR:
(Encarregat dels fons del campament per pagar el menjar, el material, etc.)
XISCA RIPOLL
4*MATERIAL FUNGIBLE:
(Encarregat d´ordenar la sala de material i distribuir el material a l´hora dels tallers)
PEP BESTARD - CATI - MARTA
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NORMATIVA PELS NINS
NORMES PELS NINS I ANIMADORS AL CAMPAMENT
(Interpretar les normes sempre en clau positiva, recordau les benaurances de Jesús, feliços els... )

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 l’ordre de l´animador.
4-Les activitats, platja, tallers o jocs son de PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA.
5-S´ha de treballar ACTIVAMENT, malgrat el grup no sigui del votre agrado.
6-Estem per fer COMPANYERISME i AMISTAT
7-NO es pot treballar INDIVIDUALMENT.
8-És obligatòria la Neteja personal i les dutxes cada dia.
9-Quan partim a la platja, partim tots plegats amb un animador davant i un darrera.
10-PUNTUALITAT a l´hora de realitzar les activitats o a l´hora de que els animadors vós cridin per fer qualsevol cosa.
11-Després de realitzar els tallers o jocs s’ha de fer net el lloc de l´activitat.
12-Les cabanes són ÚNICA i EXCLUSIVAMENT per dormir el vespre.
13-No es comença a menjar fins que hi siguem tots i beneïm la taula.
14-Per dinar es vesteix adequadament amb camiseta.
15-No s´aixeca ningú de la taula fins que tots hagin acabat.
16-Cadascú duu els seus coberts a la taula i frega el que ha emprat.
17-Tema reciclatge

HORARIS
HORARI DEL DIA A DIA EN EL CAMPAMENT
7’30 Encarregats d’intendència (per anar a comprar el pa)
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
23’00 Pregària
23’30 Dormir i Silenci
24’00 Reunió d’animadors i “Piscolabis”
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GRUPS D`ACTIVITATS
GRUP 1

GRUP 2

MONITORS

MONITORS

LEONOR BOSCH - MARTA MORENO
NINS

MARC CASTELLÓ - IRIS PUERTA
PAU NDAL - ORAIMA BRITO
DAVID ALZAMORA - AINA CARDENAS
ANGELA JOVER - ELENA HUNTER
MARGA BEL COMAS - PAULA CHARRO
ROCIO GISEL - SOFIA NOGUERA

CATI BOSCH - TONI CÁRDENAS
NINS

NEUS LIROLA - MARGALIDA AULÍ
MARC SABATER - MARINA MIR
MERCÉ MATEU - CARLOS ARRONDO
IMMACULADA CUARTERO
SERGI NOGUERA - CARME MORENO
MARINA CASTELLÓ - SILVIA BISBAL
JESÚS SÁNCHEZ-CORTES

GRUP 3

GRUP 4

MONITORS

MONITORS

EMILIO RAMIREZ - AINA NADAL
NINS

CARLOS ROMERO - NOELIA OLIVERO
AINA MIR MORELL - JAUME BUSQUETS
ANDY JUAN - GASPAR SABATER
NOELIA BERNAT - RAFEL SBERT
MARC LIROLA - NURIA CARRERES
CARLES XAVIER

MARGALIDA MARTÍ - AINA M. BOSCH
NINS

CAROLINA CUARTERO - SERGI BISBAL
MARIA MATAS
M. MAGDALENA FEMENIES
DAMIÀ SASTRE
ROSA COSTA - RAMON PERELLÓ
PAULA CORRÓ - M. MAGDALENA LIROLA
JOAN CORRÓ - TONI GARÍ

GRUP 5

GRUP 6

MONITORS

MONITORS

MARIA DOLORS - LEONOR - MARIA B.

CRISTINA SÀNCHEZ - JUAN ANTONIO

NINS

ARIANNA RENUS - AINA MIR SALOM
PERE ALBERTÍ - ALEXANDRE MORAGUES
M. BEL ROSSELLÓ - MARIA CARRERES
BIEL BORRÀS - MARIA DEL MAR RIBES
MARTINA MESQUIDA - VICTORIA MIR
ANA IBAÑEZ

NINS

JUAN PÉREZ - IAN HUNTER
JUAN FRANCESC LLADÓ
M. CARME GARÍ - VICENÇ CÁRDENAS
JAUME IGARZA - GENIS PÉREZ
MARIA NADAL - MARINA ESTARELLES
MAYA MARTÍNEZ
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CABANES
CABANA 1

CABANA 2

MONITORS

MONITORS

Monitors Grup 1

Monitors Grup 1
NINS

NINS

CABANA 3

CABANA 4

MONITORS

MONITORS

Monitors Grup 2

Monitors Grup 2
NINS

NINS

CABANA 5

CABANA 6

MONITORS

MONITORS

Monitors Grup 3

Monitors Grup 4
NINS

NINS

CABANA 7

CABANA 8

MONITORS

MONITORS

Monitors Grup 5

Monitors Grup 6
NINS

NINS
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ESCURADA

NETEJA
TAULES

NETEJA
BANYS

NETEJA
INTERIORS

NETEJA
EXTERIORS

CRÒNIQUES

GRUP 1

DIUMENGE

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 6

GRUP 1

GRUP 6

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 5

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 6

GRUP 5

GRUP 4

DIMECRES

DIMARTS

DILLUNS

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 6

GRUP 5

GRUP 4

DIJOUS

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 4

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 6

DISSABTE

GRUP 1

GRUP 6

GRUP 5

DIVENDRES

TAULA DE TASQUES NINS
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CAP DE DIA

CAP DE NIT

SERVEI
DUTXES

ESCURADORS

VIGILANTS
MENJADOR

VIGILANTS
NETEJA

GRUP 5

GRUP 1

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 3

GRUP 2

GRUP 4

GRUP 6

GRUP 4

GRUP 6

GRUP 5

GRUP 4

GRUP 6

GRUP 5

GRUP 1

DIMARTS

DILLUNS

DIUMENGE

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 1

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 2

GRUP 4

DIMECRES

GRUP 3

GRUP 1

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 4

GRUP 3

GRUP 2

DIJOUS

GRUP 1

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 4

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 3

DIVENDRES

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 4

GRUP 2

EUGENI
XISCA

DISSABTE

TAULA DE SERVEIS ANIMADORS
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ambientació

BERENAR
MATÍ

DINAR

BERENAR
HORABAIXA

SOPAR

Tassó de
ColaCao

Fiambres

Sandwich de Pa
Bimbo

--

Gaspatxo
Rostit de pollastre

--

DIUMENGE

Natilles

Crunchy de lluç
amb ensaladilla

Pa amb Nocilla

Iogurt

Pinxos amb patates
frites i ensalada

Pa amb Paté

Fruita

Nuggets de pollastre amb patatilla

SOPAR A LA
PLATJA

Pa amb Nocilla

Iogurt

Natilles

Truita de patata
amb trampó

Pa amb Paté

Fruita

Macarrons amb
salsa i carn picada
Fruita

Piteres de pollastre
amb salsa de nata i
arroç bollit

Crema de
Carabací
Salxixes amb
patata frita

Arroç blanc amb
salsa de tomatiga i
pilotes de carn

Fruita

Pa amb embotits
Confitura
Laccao o Sucs
Cafè amb llet
Cereals

DIJOUS

Pa amb embotits
Confitura
Laccao o Sucs
Cafè amb llet
Cereals

DIMECRES

Pa amb embotits
Confitura
Laccao o Sucs
Cafè amb llet
Cereals

DIMARTS

Pa amb embotits
Confitura
Laccao o Sucs
Cafè amb llet
Cereals

DILLUNS

Fruites diverses

SOPAR A LA
PLAÇA
Alitas i cuixes de
pollastre
amb patatilla

Pa amb Nocilla

Iogurt

Ensalada de pasta i
bistecs rebossats

Pa amb embotits
Confitura
Laccao o Sucs
Cafè amb llet
Cereals

DIVENDRES

--

--

Caixes de
galletes

DINAR
COMPARTIT
Ensaladilla i
croquetes

Pa amb embotits
Confitura
Laccao o Sucs
Cafè amb llet
Cereals

DISSABTE

MENUS
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INVENTARI UTILLATGE
MATERIAL DE NETEJA
6
6
5
5
2
5
50
50
6
6
4
4
1
500
6
30
3
3
4
3
2

Graneres
Fregones
Pales per recollir el fems
Poals de plàstic per fregar
Ribelles de plàstic (Grosses)
Ribelles de plàstic (Petites)
Bosses de fems (Grosses)
Bosses de fems (Petites)
Fregalls verds (nanas)
Viledas (Balletes)
Barrals de 5 litres de lleixiuet
Barrals de 1 litre de rentavaixelles
Pot de pols anti-formigues
Servilletes de paper
Rotlles de paper de cuina
Rotlles de paper higiènic (WC)
Rotlles de paper al·lumínic
Rotlles de paper de plàstic
Dossificadors de sabó
Amoniac
Vim

PISCOLABIS
Eugeni (Mercadona)
Sucs variats
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INVENTARI UTILLATGE
MATERIAL CUINA
25
25
25
25
1
8
8
8
8
4
4
1
3
3
1
5
5
5
5
2
1
1
4
2
1
1
4

Plats fondos
Plats plans
Tassons
Culleres, forquetes, ganivets
Obridor de llaunes
Gerres d’aigua
Palanganes
Bols per servir
Pinces per servir
Salers
Giradores
Cafetera
Paelles per truites
Olles petites
Exprimidor
Ganivets de cuina
Cullerots
Culleres de fusta
Pinces per cuinar
Olles grosses
Fusta per tallar
Paellera per fregir
Rostidores
Col·ladors grossos
Col·lador petit
Fogó paellero
Botelles de butà

8

Garrafes d’aigua de 5 litres

MATERIAL CUINA
10

Agafadors de cuina
Pedaços de cuina
Mantells de taula
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INVENTARI
MATERIAL FUNGIBLE
Paper d’embalar
Celo d’embalar
Paper pinotxo
Paper ceba
Bosses de fems grosses/petites
Cartolines de colors
Temperes de colors
Rotuladors de colors
Llapiços/boligrafos
Ceres de colors
Globus de colors
Corda de pita
Corda de fermar porcs
Ferrament de botella
Tisores
Xinxetes
Grapadores/grapes
Balons de futbol
Balons de volley
Maquillatge
Tinte per la roba
MATERIAL ANIMADORS
Cassettes petits (un per grup)
Diaris vells
Garlanda de color
Farmaciola completa ASEPEYO
Espelmes de LEROY MERLIN
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OBJECTIU:
Les tribus indigenes dels nins amb els seus monitors
arriben a un món, planeta màgic, que han de descobrir.
És un planeta creat per un Déu que estima molt els
nins i les nines. I estima tot el que ha fet  perquè ho ha fet be
i tot és beneït de Déu.
En aquest planeta dia rera dia haurem d’anar descobrint els elements que formen aquest planeta, cada element te
associat un valor el cual hem de descobrir i treballar durant
tots els dies del campament.
Elements que trobarem:
AIRE / AMISTAT
AIGUA / ESCOLTA
TERRA / IGUALDAT
FOC / AMOR
FLORA / RESPECTE
FAUNA / PAU
HOME / FE
Aquests elements ens ho aniran mostrant un essèrs
vius que viuen en aquest planeta, fades, elfos, sirenes i nomos.
L’objectiu és consciènciar als nins que vivim dins
un món preciós que cal estimar i defensar, aquí hi entra el
tema central de la ecologia, el reciclatge i descobrir que tot
és creació de Déu per tots els homes i dones del món.
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ambientació

matí

migdia

AIGUA
ESCOLTA

DESCUBERTA DE
L’ELEMENT
Tallers de marcos
i arracades

Danses i cançons

AIRE
AMISTAT

Arribada al Planeta
ASTERA

Ambientació.
Benvinguda.
Pregària de l’amic
invisble . Presentació de cada nin.

Jocs d’aigua

Platja

Gran Concurs de les
sirenes

Escoltar a Déu dins la natura
(Camp de futbol)

Excursió a la platja
de Formentor

Història de les
danses de l’aire

La creació de Déu
(Formentor)

horabaixa

vespre

Jocs d’igualdat

FOC
AMOR

DIMECRES 4

DINAR

Platja

DESCUBERTA DE
L’ELEMENT
Ginkama brut

BERENAR
DESCUBERTA DE
L’ELEMENT

TERRA
IGUALDAT

DIMARTS 3

Recerca de les
fulles del bosc de
mil colors

DESCUBERTA DE
L’ELEMENT
Taller floral

FLORA
RESPECTE

DIJOUS 5

Taller de freses

DESCUBERTA DE
L’ELEMENT

FAUNA
PAU

DIVENDRES 6

pregària

Tots som iguals als ulls de
Déu, ens ha creat per estimar

Ruta descuberta del
País dels nomos

Jocs de ball a
la plaça amb un
karaoke

Sols estimant se pot viure
intensament

Ritual del Déu del
Foc

SOPAR

Jocs de pista amb
jocs populars
Platja

BERENAR

Taller de camisetes Taller cartes d’amor

Aprendre a respectar les
coses creades per Déu

Ajuda a trobar els
pols màgics de la
fada blanca

Platja

Poema en honor a
la flora i natura

--

--

Descobrir que dins cada
persona del campament hi
havia Déu (Amic invisible)

--

Partida cap a
cases

Neteja. Preparació
de la celebració.
Celebració de
l’eucaristia

DESCUBERTA
DE L’ELEMENT

HOME
FE

DISSABTE 7

Sopar al bosc del
planeta Astera.
Festa de la flor.

En recerca del
pètal de la flor de
la vida

El temps de descans ha de servir perquè els grups es reuneixin per assajar les cançons play back del darrer dia

DILLUNS 2

Fer el patís del
braç de reina

nona

DIUMENGE 1

METODOLOGIA
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DESENVOLUPAMENT
DE LES ACTIVITATS
l

e
t
n
i
r
b
desco

astera

planeta

Diumenge 1 d’Agost
DIA DE L’ AIRE / AMISTAT
LES TRIBUS D’EXPLORADORS

COSES GENERALS A TENIR EN CONTE PER LA PREPARACIÓ:
- Cartolines amb els valors penjats als arbres.
- Caixes petites per cada nin i elements que s’han de guardar dins les caixes.
- Cançoner nou.
MATERIAL:
- Magnetos de cassette per assajar les cançons del Play back.
DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
AMBIENTACIÓ:
8’30 Aixecar-se animadors i neteja personal
8’00 Partida de Cala Murta dels animadors responsables (Cotxe Eugeni)
Eugeni Rodríguez
Francisca Ripoll
9’00 Sortida de l’autocar de Esporles
(Aparcaments autocars)
9’30 Sortida de l’autocar de Bunyola
(Plaça de l’església)
10’30 Arribada a Cala Murta i desembarc
11’00 Benvinguda dels nous visitants al PLANETA ÀSTERA
(Entren per la carretera, fins arribar al portal principal)
Els monitors aniran desfresats d’indigenes.
* CONTROL 1: Portal principal.
Entren dins el tunel. I el monitor agafa les maletes dels nins i les duen a la plaça.
LEONOR BOSCH - MARTA MORENO - AINA MARIA
*CONTROL 2: Menjador.
Pintar els ulls als nins. CRISTINA - MARIA DOLORS
*CONTROL 3: Sala de conversió.
Entren dins la sala de material, en música newage, han de seguir una llinterna. JUAN ANTONIO
*CONTROL 4: Camp de futbol
Passaran les dutxes i els banys i arribaran al camp de futbol on s’iniciarà el ritual per tal de que es
convertesquin en homes d’aquest nou planeta, bevent una poció. EMILIO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CAMPAMENT D’ESTIU 2010 / 40

*CONTROL 5: Capella
Ritual d’entrega de la capsa amb els elements màgics per descobrir el planeta Astera.
Collar amb la primera bolla. Paper amic invisible. Corets. Cromo de Jesús. MARGARITA TONI CARDENAS
		
*CONTROL 6: Cabana
Demanarem si estan segurs de voler continuar aquesta aventura i entrar dins la tenda per
trobar el tresor més important del planeta Astera. MARIA BERNAT - AINA NADAL
*CONTROL 7: Plaça del campament Normativa
1-Normativa del Campament (Emilio)  
2-Funcionament, menjades, activitats, platja... etc. (Maria Dolors)
3-Tematica del Campament, descobrir amic invisible (Eugeni)
4-Un rera l’altre surten al micro a dir el seu nom, d’on venen i que esperen del campament
5-Repartir les cabanes
12’00: Repartiment de tendes
Monitores revisan motxiles
Elegir el non de la cabana
12’30: Reunió a la plaça per repartir els grups d’activitats:
-a- explicar el nom del grup
-b- fer un cartell amb els noms del grup i els seus components i una bandera
-Dibuixar un jeroglifico amb el seu nom.
-Pasar el rotlo de llana.
-Memorion.
-Taronja, llimona.
-c- triar un crit de guerra i una dansa per ballar
13’30: Recollida i assaig de cançons
14’00: Dinar de pa i taleca
14’30: Tasques
15’00: Descans i temps lliure
16’30: Inici de les activitats:
Taller confecció: Fer braç de reina.
17’30: Berenar
18’00: Partida cap a la Platja de Formentor pel camí del bosc
19’00: Arribada a la platja de Formentor i nedar
19’30: Jocs damunt l’arena
1.Estirar corda per grups
2.Passar-se la pilota
3.Fer una torre humana
4.Carreres de relleus
5.Carreres de natació
6. etc.
20’30: Sopar a les taules del Bar de Formentor
21’00: Vetlada:
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LA HISTÒRIA DE LES DANSES DE L’AIRE
CRITS
1-Ho hem fet be? que visca Mallorca i nosaltres també!!
2-Visca, visca?
3-Nos ha gustado mucho, nos ha hecho mucha gracia,
ja, ja, ja, que lo repita...
catapum, chimpum, gori, gori, gori, (pesigolles al veïnat)
tilin, tilin (a les orelles del veïnat)
4-Pipo ...
5-Parapara papa...
6-Pern
7-Lala, larito, lara, larito, lala larito ei!
DANSES
1-Uk ale ola
2-Vamos a cazar leones?
3-Vint monees amb assamblea
4-Tenia un tic, he anato a la casa del doctore...
5-En un salon dance...
6-En Joan petit quan balla...
7-Hay un hollo en el fondo del mar...
8-Mi pozo, que bonito mi pozo...
9-Todos los negritos...
10-Iepo i tai, tai ie...
11-La vaca lechera...
12-Les oques van descalçes...
13-No hay betun... no hay jamon...
14-Que li tocarem a na Margalideta...
15-Baile del xupi, xupi
16-El pollo..
17-La conga..
18-Mi vaca es gorda como un tonel...
19-Sinyanya..
20-Todos los negritos...
21-...
22’00: Pregària: LA NIT DELS VALORS
22’30: Pujada al Campament per la carretera
23’30: Beure un Cola-Cao, neteja i ens anam de geure
24’00: Reunió d’animadors
MATERIAL:
Cartolines
Galletes maria
Mantequilla
Pintures per cares
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Dilluns 2 d’Agost
DIA DE L’ AIGUA / ESCOLTA
LES SIRENES

AMBIENTACIÓ: Decorarem la plaça del campament amb cartolines on prèviament haurem dibuixat sirenes,
vaixells, illes, i al centre de la plaça col·locarem un gran pop.
Despertarem els nins/es amb la banda sonora de “La Sirenita”. Seguidament els hi explicarem el valor del dia,
que en aquest cas és saber escoltar, i ho posarem en pràctica al llarg de tot el dia, aprenent a escoltar als nostres
amics i companys i així poder tenir empatia amb ells i poder-los ajudar en tot el que faci falta.

-7:30- S’aixequen els encarregats d’intendència.
-8:00- S’aixequen els monitors i ambienten el dia.
-8:30- S’aixequen les nins i nines i neteja personal
-8:50- Pregària.
-9:00- Berenar.
-9:30- Tasques i neteja de les cabanes.
GRUP 1: Escurada.
GRUP 2: Neteja taules.
GRUP 3: Neteja banys.
GRUP 4: Neteja interiors.
GRUP 5: Neteja exteriors.
GRUP 6: Cròniques.

-10:00- TALLER DE MARCS I JOIES
Aquest taller consisteix en fer conscients als infants del problema que  suposa no reciclar, i a través d’ aquest,
volem fer-los veure que moltes de les coses que utilitzem diàriament a casa, una vegada ja les hem emprat,
després encara ens poden tornar a servir.
Els infants amb els materials que els hi donarem, hauran de fer un marc de fotos.
A les 11.30 h canviarem de taller, i hauran de fer collars, joies... amb material que també els hi donarem.
El taller es durà a terme dins el menjador.
MATERIAL
- Botelles de plàstic buides
- Xapes
- Papers
- Revistes
- Aferrament
- Pintura
- Arròs / macarrons / llenties
- Corda de pita o fil per fer les polseres o collars
- Tisores
- Cartró (Eugeni) à Son els suports dels marcs
- Tancadors arracades
Cada monitor hauria d’ intentar aconseguir botelles de plàstic buides, revistes...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CAMPAMENT D’ESTIU 2010 / 43

Si sobra temps antes d’ anar a dinar, farem jocs a la plaça. Els jocs seran en gran grup i poden ser:
- Pobre moixet
- Beso de la Sirena
- Modista

-13:00- Neteja personal.
-13:30- Dinar.
-14:00- Descans, temps lliure i assaig del playback.
-15:45- Preparació dels jocs de l’horabaixa.
-16:00-  JOCS D’ AIGUA
Els infants tindran 6 proves per superar en grup, en les quals hauran d’ajudar-se entre ells, moment en el qual,
podran posar en pràctica el valor del dia, que com hem esmentat anteriorment és l’ escolta.
Cada prova durarà uns 10 minuts i es realitzaran al camp de futbol.
 Prova 1: Posarem dos poals, un a cada banda d’ un pal i tindran que creuar-los fent zig-zag o fent una
cadena humana. La dificultat de la prova és que no pot caure cap gota d’aigua, i guanyarà el grup que
tingui més aigua dins els poals.  
 Prova 2:  Amb les mans fermades creuar un zig-zag amb una cullera i un globus ple d’ aigua. Guanyarà
el grup que no hagi tirat romput cap globus.
 Prova 3: Cada grup s’ haurà de dividir en dos subgrups. Cada subgrup tindrà un cubell o poal en el
qual els participants hauran de depositar el globus. Guanyarà el grup que tingui més globus, però per
complicar una mica la prova, els participants s’ hauran de fermar un globus ple d’ aigua al turmell. El
joc consistirà en anar a trepitjar el globus dels contrincants sense que trepitgin el seu.
 Prova 4: Amb una esponja fermada al cap tenen que collir aigua d’un poal i passar-lo a un altre, de
manera que tot el grup haurà de “fer pinya” i  cercar la forma correcta de passar l’aigua d’ una banda a
l’ altra sense utilitzar les mans. Guanyarà el grup que tingui més aigua dins el poal.
 Prova 5: Tenen que formar un rotllo i banyar-se tot el cos, després es tindran que passar una pastilla
de sabó entre tot l’equip. Guanyarà el grup al qui no li hagi caigut la pastilla de sabó.
 Prova 6: Amb els ulls tapats i una bossa de plàstic foradada a cada mà plena d’aigua, els nins/es
hauran de dur les bosses d’aigua dins un cubell el més ràpid possible. Els altres membres del grup l’
hauran de guiar fins al cubell.
MATERIAL:
-

     -    6 cubells o poals.
1 palo de granera.
Corda de pita.
1 esponja.
1 pastilla de sabó.
Dues bosses de plàstic transparents.
Globus

-17:30- Berenar.
-18:00-  PLATJA
-20:00- Dutxes i neteja personal
-21:00- Sopar.
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-22:00-  VETLLADA: Gran concurs de les sirenes
La vetllada consistirà en fer una batalla monitors contra infants. Els nins/es d’ hauran de posar en grup. A cada
grup + el grup dels monitors se li assignarà un plat que serà on es posarà el pastís.
El monitors anirem fent preguntes a cada grup (nosaltres mateixos no sabrem la resposta), i si el grup falla, hi
haurà rebot cap als altres grup.  
El joc consisteix en que siguem els monitors que ens mengem el pastís i els nins que ens vegin com ens ho
mengem. Si aquests endevinen la resposta, els hi hem de dir que no, i ens hem d’ inventar una altra resposta.
Aquests s’aniran enfadant i ja a lo darrer del joc ens hem de jugar un pastís sencer. Es farà un pregunta que
el grup endevinarà i de l’ emoció el monitor que faci la pregunta li caurà el pastís a terra. Seguidament els hi
farem creure que ja no hi ha més pastís i quan estiguin ben enfadats, els hi traurem un tros de pastís a cada
grup.
Cada monitor es pot anar inventat al mateix moment les preguntes, però sinó aquí en proposem unes quantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Quants metres fan els cabells de les sirenes?
Quants metres fa la coa d’ una sirena?
Quants arbres hi ha al campament de Cala Murta?
Les sirenes necessiten aigua, i volen anar a la platja; quants metres hi ha des del campament fins a la
platja?
Cada grup haurà de cantar una cançó, al igual que ho fan les sirenes
Per descobrir el planeta Astera, tots vam venir amb autobús, quants de seients hi havia a l’ autobús?
Quants d’ anys tenen les sirenes quan comencen a cantar?
Quantes hores poden estar les sirenes sense banyar-se?
Quantes hores necessiten dormir les sirenes?
...

-23:00- Pregària.
-23:30- Silenci, tots a dormir.
-00:00- Reunió monitors i piscolabis!
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Dimarts 3 d’Agost
DIA DE LA TERRA / IGUALDAT
ELS GNOMS

HORARI APROXIMAT
7’30
8’00
8’30
8’50
9’00
9’30
10’00
11:30
13’00
13’30
14’00
15’30
16’00
17’30
18’00
19’00
20’00
21’00
21’30
22’00
23’00
23’30
24’00

Encarregats d’intendència.
S’aixequen els monitors i preparen l’ambientació.
Aixecar als nens; neteja personal.
Què és un gnom? Terra: Valor del dia (igualtat) i Oració.
Esmorzar
Treballs i neteja de cabanes.
ACTIVITAT: Proves físiques i d’intel·ligència
Danses, cançons i ritual per poder entrar en el món dels gnoms.
Neteja personal.
Dinar
Descans i temps lliure.
Assaig de cants.
ACTIVITAT Platja.
Berenar
ACTIVITAT Pintam camisetes
ACTIVITAT. Karaoke.
Dutxes i neteja personal.
Sopar
Preparació de la vetllada
Descobrint el país dels gnoms
Pregària.
Dormir i silenci
Reunió d’animadors i piscolabis

METODOLOGIA I EXPLICACIÓ DEL DIA
Els gnoms són petits, d’aspecte grotesc i molt simpàtics. Per
a alguns es tracta només d’una simple faula, per a altres, en canvi, de
meravellosos éssers capaços de realitzar tot tipus d’accions positives.
COM SÓN?
En realitat, la seva extrema bondat no coincideix amb el seu
aspecte. En veure’ls, no causen bona impressió per la seva estètica. Són
com a vellets arruats i porten sempre roba fosca i arrosseguen les seves
llargues barbes blanquinoses. Aquests éssers s’han mimetitzat amb el
món en què viuen per no ser descoberts fàcilment, a més, estimen la
natura. Tant el seu hàbitat com ells estan coberts per un halo de misteri,
encant, humor, alegria, amor i riqueses.
Els Gnoms es porten bé amb tots els elements de la natura,
excepte amb els seus enemics per excel·lència: els trolls.
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AMBIENTACIÓ DEL MATÍ
Els nins troben un pergamí amb una carta procedent del país dels gnoms:

Benvolguts nins:
Potser us sorprengui rebre una carta en aquest viatge que estau realitzant al país d’Àstera. La veritat és
que un campament no és el lloc més habitual en què es reben cartes, i molt menys ara, en vacances d’estiu.
Primer ens hem de presentar. Som una comunitat de Gnoms que vivim en els boscos de Cala Murta.
Aquests boscos han estat sempre la nostra llar des de fa molts, moltíssims centenars d’anys. Ja sabeu que
nosaltres, els Gnoms, vivim uns 400 anys, així que imaginau la quantitat d’anys que portam en aquestes
terres. Som diverses famílies que vivim en les arrels i en les copes dels nostres arbres. Alguns vivim també
en bolets i en diferents llocs.
Vos podeu demanar, quin és el motiu de la vostra carta? Per què ens escriviu a nosaltres si no vos coneixem
de res? És veritat, potser vos sorprengui aquesta carta, però el motiu de la mateixa és demanar la vostra
ajuda. Sí, ajuda, vos necessitam.
Sabeu que el bosc és la nostra vida, que vivim i treballam en ell, en una paraula, el necessitam per viure.
També vosaltres, els humans necessitau els boscos, ells són els pulmons de la terra, sense ells no hi hauria
oxigen per viure. Doncs bé, des de fa alguns mesos, alguns humans estan explotant el nostre bosc sense
veure les conseqüències que això pot tenir. A poc a poc les fàbriques i les ciutats estan menjant terreny a
la natura, a més s’estan talant tots els arbres, que a més de ser les nostres cases també ho són de molts
animals.
Les nostres fonts estan sent contaminats per abocaments de les fàbriques i els animals aquàtics moren
enverinats cada dia. Les xemeneies de les ciutats, i els motors dels cotxes estan creant una gran núvol de
fum tòxic que no permet que plogui amb normalitat, i fins i tot ens impedeix respirar aire pur i de vegades
fins i tot no podem veure el sol.
Al·lots, això és un veritable desastre. No comprenem com poden destruir una cosa tan important com és
el bosc. Per això necessitam la vostra ajuda, nosaltres i tots els altres éssers del bosc, també els animals i
les plantes, tots vos necessitem. Com més siguem millor podrem lluitar per la natura.
Però hi ha un petit problema, bé, un gran problema. Vosaltres sou molt grans, no hi cabeu en el nostre
món. Nosaltres mesurem molt poc, bé, exactament uns 15 centímetres si ens treim el barret, i el nostre pes
és d’uns 300 grams, poc més d’un quart de quilo, així que alguna cosa hem de fer perquè quan vingueu
no ens trepitgeu.
Hem reunit el gran consell, presidit pel nostre jutge i el nostre druida i s’ha decidit reduir-vos al nostre
mida.
Per això, juntament amb aquest pergamí se us inclou un saquet amb uns pols màgics reductors. Els vostres
monitors vos ne faran entrega quan estigueu preparats. Vos semblarà que no passa res, però en realitat,
quan vengueu a nostre bosc veureu que sou igual que nosaltres, durant aquest dia només fareu 15 cm.
Fins aviat, us esperem ansiosament. Per cert, anau amb compte amb els trolls.
Els gnoms
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MATÍ
Proves físiques i d’intel·ligència
Cada grup es divideix en “negres” i “blancs” (se’ls farà una marca a la cara). A partir d’aquest
moment, els “negres” estaran sempre en desavantatge. Els monitors ajudaran descaradament als “blancs”
mentre marginen al grup contrari. Objectiu: ser conscients de les desigualtats del nostre món, que s’explicarà
en acabar el joc.
Proves
1. Passar aigua a través de vasos subjectats amb la boca. Guanya el grup que hagi aconseguit reunir
més aigua. Injustícia: els gots seran de mida diferent (xupito i botellón). PEP-MARTA
2. Ficar anells a pals. Els anells són de diferent mida depenent del grup. CATI-TONI
3. Comptar grans d’arròs. Aproximació. Ens inventem el número. EMILIO-AINA
4. Agafar moneda en gibrell d’aigua i col cao. Un dels cossis està més brut que l’altre. Tita-AINA
5. Carrera amb els peus lligats. Una corda és curta i l’altra larga.M. DOLORS-LEONOR-MARIA
6. Fer un vestit de camuflatge. Mullar-se 2 bé a la dutxa de baix i pegant-se herba i fulles, ajudats
pels seus companys camuflar per no ser descoberts. S’avalua temps i el bé o malament que ho han fet. JuanCRIS
MIGDIA
Danses, cançons i ritual
Què ha passat? Per què estem dividits? Quan ho han entès, se’ls fa saber que estan preparats per
acollir el ritual. S’escampa sobre els seus caps una pols màgic (purpurina) per fer-se petits.
Les danses i cançons són l’expressió de l’alegria d’haver entrat a formar part de la comunitat dels
gnoms.  Música ambiental. Evacuating London (Las crónicas de Narnia)
Danses:
La dansa del minuet
Hay un hoyo en el fondo de la mar
Punys fora!
La familia Sapo
NONA
Baixada a la platja de Cala Murta
Els gnoms volen ensenyar quins són els seus llocs d’entreteniment. Per això se’ls diu que anem a
anar a veure les cales en què es banyen durant els dies calorosos de l’estiu. El berenar es prendrà a la platja.
HORABAIXA
Taller
Camisetes amb serigrafia. Els nins pinten cada un la seva.
Karaoke.
Els nins demanen cançons i els monitors els acompanyen.
Un grup de monitors serà el jurat, que valorarà quin grup ho ha fet millor.
VESPRE
“Descobrint el país dels gnoms”
Els gnoms ens han acompanyat tot el dia i ens estan molt agraïts. Volen premiar els nens convidant-los
a descobrir la part del seu país més secreta, que els humans mai han vist. Seran els primers nens que visitin el
BOSC DELS GNOMS.
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Els gnoms semblen tots iguals, però no ho són. Avui coneixerem els diferents tipus de gnoms que existeixen.
Les proves duraran 7 minuts.
1. Gnom del bosc: és el més comú. Viu als boscos ajudant a tots els animals, fa servir una túnica blava
que li arriba fins als genolls, uns pantalons del mateix color amb tirants i una gorra vermell gran i punxegut
que mai es treuen, ja que sense gorra no és un gnom, ells mateixos ho diuen. ACTUACIÓ. Els aconsella
com caminar pel bosc i com fugir dels trolls. Els lliurament algunes trampes perquè els trolls no els puguin
perseguir: campanetes que es penjaran del coll, lligar-los a una corda.
2. Gnom siberià: és el més alt d’entre els gnoms, fa servir robes abrigades. ACTUACIÓ. Té fred, es
veu tan destapat que té por de constipat. Els nens hauran de buscar teles, roba, etc. per tapar el gnom fredolic.
Els materials estaran amagats molt a prop d’allà. Advertirà als nens del gnom de la selva, que mai té fred.
3. Gnom de la selva: el més petit, té la pell torrada i està seminú per la calor. Utilitza un arc i fletxes
per assolir les fruites dels arbres. Se li ha trencat l’arc, així que han de practicar la punteria amb pedres. Els
nens l’ajudaran.
4. Gnom de la granja: ajuda als animals de la granja. Demana ajuda als nens per saber què so emeten
els animals. El gnom té les “fotografies” dels seus amics, però no sap distingir els sons. Els nens l’ajudaran.
5. Gnom de les cases: li agrada viure en cases grans i àmplies, preferint els soterranis per trobar allà
més tranquil. Repara tot el trencat. Gnomo súper ‘gruñón’. Intentar fer riure perquè si no no podran acabar el
recorregut i arribar a la meta, que és l’esplanada. Hauran de enginyar-se per fer riure el gnom.
ESPLANADA
Pugen tots els gnoms i donen les gràcies pel meravellós dia que han passat. Demà, quan s’aixequin,
tornaran a tenir una alçada normal.
Miram les estrelles i descobrim el petits que som en comparació amb l’univers. Des d’aquí, totes les
estrelles són iguals, encara que en realitat són de mides diferents. Com nosaltres. Es relaciona amb el tema de
la igualtat.
Passam a la pregària de la nit.
MATERIAL
Purpurina
Gots de xupito i normals
Caixes de cartró
Paquet d’arròs
Colacao
Corda
Gorra de gnom (cartolina)
Abric
Arc i fletxes (Juanan)
Pintura de serigrafia
Pinzells
COSES A PREPARAR
Làmines amb fotos d’animals
Pergamí Carta
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Dimecres 4 d’Agost
DIA DEL FOC / AMOR
ELS ORCOS I TROLLS

Ambientació: La plaça del campament estarà decorada amb paperí de color vermell i groc, representant
els colors del foc. Al mig de la plaça hi haurà un cor molt gran representant el valor de l’amor.

Cap de dia: Tita, Aina Bosch.
-7:30- S’aixequen els encarregats d’intendència.
-8:00- S’aixequen els monitors i ambienten el dia.
-8:30- S’aixequen les nins i nines ( a ritme de Batuka) neteja personal
-8:50- Pregària .
-9:00- Berenar.
-9:30- Tasques i neteja de les cabanes.
Grup 1: Neteja exteriors.
Grup 2: Cròniques.
Grup 3:Escurada.
Grup 4: Neteja de taules.
Grup 5: Neteja de banys.
Grup 6: Neteja interiors.

-10:00- Activitat GINCANA BRUTA: “Saló de Bellesa Astera”

La gincana comença a la plaça, on primerament la directora del Saló de bellesa Astera els hi dóna la
benvinguda i els hi fa entrega del tractament que han de realitzar cada grup.
 Secció 1: “Blanquetjament de dents”.
Aquest tractament consisteix en rentar-se les dents amb paté i després glopetjar amb un xarop especial.
Monitors: Cati Bosch i Emilio. Lloc: Entrada.
 Secció 2: “Dieta per Aprimar, tu tries...”
Aquest tractament conisteix en explicar la dieta que tenen que seguir si volen tenir una silueta perfecte.
El nin/a haurà de triar una sèrie de numeros, aquets numeros corresponen a un tipus d’aliment en concret
i el monitor haurà de ajuntar aquets aliments fent un entrepà.
Numero 1: Paté.
Numero 2: Nocilla.
Numero 3: Mel.
Monitors: Pep i Aina Nadal. Lloc: Esplanada del bosc.
 Secció 3: “Mascarilla facial”
En aquest tractament el nin/a haurà de ficar el cap primer dins una bruiola d’aigua i després dins una
bruiola amb farina. El monitor ha d’explicar que amb aquesta mascarilla els hi quedarà la pell molt fina.
Monitors: Mª Dolors i Juanan. Lloc: Pont num 1.
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 Secció 4: “Massatge antiestrès”
Consisteix amb una guerra de globus d’aigua amb la barreja d’aigua i pintura. El monitor haurà d’explicar
que llançant el globus d’aigua s’alliberen de tot l’estrès que porten dins.
Monitors: Cristina i Marta. Lloc: Camp de futbol.
Secció 5: “ Maquillatge Dia i Nit”
Amb els ulls tapats, els nins/es han de mullar un biscuit dins la mescla d’aigua i colacao i s’han de pintar els
llabis.
Monitors: Toni, Leonor B. i Leonor Bosch. Lloc: Pont num 2.
 Secció 6: “Neteja d’asprors”.
El nin/a haurà d’arrebossar-se dins una lona amb ketxup i cereals. El monitor els hi explicarà que amb
auqest tractament es lleveran les pells mortes i els hi quedarà la pell del cos molt fina.
Monitors: Aina B. i Tita M.  Lloc: Platja.

-11:30- Platja
-12:30- Pujada al campament i dutxes.
-13:00- Neteja personal.
-13:30- Dinar.
-14:30- Descans i temps lliure. (Assaig del playback)
-16:00- Tallers. “Carta d’amor” i “Pedres pintades”

1. Carta d’amor: Repartim un full a cada nin/a, el pintam amb la mescla d’aigua i cafè per tal
d’aconseguir l’efecte de pargamí, i el deixam eixugar. (Mentres es realitzarà l’altre taller). Una
vegada sec, el nin/a escriurà unes paraules d’amor a qui ell desitgi. Amb la ajuda de cada monitor
de grup es crema les voreres del full. (*RECORDAR* als nins que aquesta carta s’ha de portar a
la vetllada a la platja!!)
Material:
-Fulls blancs
-Aigua
- Cafè
-Pinzell
-Mistos
2. Pedres pintades: El nin/a amb la pedra que ha agafat a la platja pinta un dibuix lliure, així deixam
fluïr la seva imaginació.
Material:
-Pedres
-Pintura
-Pinzells
-Diaris

-18:00- Berenar
-18:30- Jocs de pista: “Guerra entre orcos i trolls”
Declaració de guerra: Reunim els nins/es al camp de futbol, i de repent entram els monitors que anam
disfresats uns d’orcos i uns altres de trolls. Els nins es dividiran grups 1, 2 i 3 Orcos i 4, 5, 6 Trolls. Una
vegada repartits per tribus es declara la guerra, realitzant els diferents jocs.
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 Joc 1: “Joc del mocadoret”
En aquest joc competiran els orcos i els trolls. Cada tribu es situa a les dues bandes del camp de futbol i
es reperteix un numero a cada nin/a. Al mig es troba un monitor/a amb un mocadoret a la mà i ha d’anar
diguent diferents numeros, quan el nin/a sent el seu numero ha de correr a cercar el mocadoret, guanya el
qui l’optengui i el porti al seu camp sense que l’agafi l’equip contrari.
 Joc 2: “Joc del guix”
Un equip porta el guix i ha d’aconseguir passar-lo a l’altre banda del camp sense que agafin aquell
que porta el guix, en cas contrari si el qui es pillat no porta el guix pot continuar, si es agafat el guix
passa a l’equip contrari i es torna a començar.
 Joc 3: “Carrera d’obstacles”
• Carrera de sacs.
• Carrera amb parelles i amb els peus fermats.
• Carrera de carretilles.
• Carrera de cavallets.
 Joc 4: “Joc de la pau”
Aquets joc consisteix,  una persona ho porta i ha de matar a tots els orcos i tots els trolls, una vegada
tocat estàs mort i et tens que aseure i esperar a que et salvin. Però si el qui és agafat es orco només
pot ser salvat pels trolls i visaversa. Així firmam la pau entre orcos i trolls i flueix el valor de l’amor.

-20:00- Sortida a la platja.
-21:00- Sopar.
-22:00- Vetllada.
“Ritual del Foc”
Al mig de la platja hi haurà una foguera i els nins/es es seuran envoltant-la. Els monitors/es entreran
a la platja amb parelles orco-troll amb una antorxa a la mà.
Comença la vetllada explicant el conte “La princesa de foc”.
Una vegada finalitzat el conte treurem les cartes i alguns nins/es (si volen) llegiran la seva carta en veu
alta. Acte seguit tiraran la carta al foc simbolitzant l’amor etern a la persona a qui va dirigida la carta. I
per demostrar que estam tots units i demostrar el nostre amor ballarem la dansa WAKA-WAKA.
Finalment farem allà la pregària. Una vegada acabada la pregària es pujarà cap al campament.

-23:30- Silenci, tots a dormir.
-00:00- Reunió monitors i piscolabis.
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La princesa de fuego- (Pedro Pablo Sacristan )
En un castillo lejano, mucho tiempo atrás, vivía una princesa de incomparable belleza. Pero esta joven era,
además, muy sabia y rica. Los pretendientes llegaban hasta el castillo constantemente, buscando obtener sus
riquezas.
Pero la princesa, cansada de tanto pretendiente falso, publicó un edicto real, donde decía que se casaría con
aquel joven que le presentase el regalo más valioso, tierno y sincero del mundo.
Al día siguiente, el castillo estaba lleno de flores y regalos de todo tipo, cartas de amor ardiente que los
poetas escribían. La cantidad de regalos era abrumadora y entre ellos descubrió una simple y sucia piedra.
La princesa, intrigada, hizo llamar al responsable de aquel regalo.
- Esta piedra representa lo más valioso que os puedo dar, majestad. Es mi corazón. – dijo el joven- Es
sincera, porque aún no es vuestro. Es dura como una piedra, sólo cuando se llene de amor, se ablandará y
será el más tierno de todos.
El joven se marchó sin angustias, pero la princesa quedó prendada e intrigadísima. Llevaba aquella piedra
a todas partes. Durante meses colmó al joven de atenciones y regalos, pero su corazón seguía siendo duro
como la piedra que la princesa cargaba.
La muchacha se sintió tan desanimada que arrojó la piedra a la chimenea encendida, el fuego consumió
rápidamente la arena, de la que emergió una preciosa figura de oro. Entonces comprendió que debería hacer
como el fuego y transformar todo a su alrededor, separando lo inútil de lo importante.
La princesa se dedicó a cambiar las cosas en su reino a partir de entonces, dedicó todos sus esfuerzos a ello.
Terminó con los lujos y se encargó de que todos los habitantes tuviesen comida y libros.
Todo el que debía tratar con la princesa estaba encantado con su carácter y su vitalidad, tanto que
comenzaron a llamarla cariñosamente, “la princesa de fuego”.
Fue así que el corazón del joven se vio conmovido por la bondad y sabiduría de la princesa, y resultó tan
tierno como había prometido. Y fueron felices para siempre.
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Dijous 5 d’Agost
DIA DE LA FLORA / RESPECTE
LES FADES

AMBIENTACIÓ: Decorarem el campament amb detalls florals que prèviament haurem fet. També es farà
dos cartells que posin Creieu amb les fades? / Respecte a la flora! . Els monitors haurien d’anar disfressats de
fades i follets. Es podria dur una túnica blanca com sempre i unes ales (les ales es poden fer fàcilment amb
cartolina i corda de pita. Si hi ha algú que en tingui per casa que s’hagi disfressat, duis-les!!). En quant a la
música, havíem pensat la banda sonora de “Peter Pan”, per exemple, o alguna cançó de fantasia.
Una vegada els nins/es s’hagin assegut a la plaça se’ls donarà la benvinguda al món de la naturalesa de les
fades del bosc de Cala Murta. Després, els explicarem el conte “Mina, la fada dormilega del bosc”, per així
motivant-los en aprofitar al màxim el dia mostrar tot l’honor i respecte que es mereix la flora.
7:30- S’aixequen els encarregats d’intendència.
8:00- S’aixequen els monitors i ambienten el dia.
8:30- S’aixequen els nins i nines i neteja personal.
8:50- Pregària.
9:00- Berenar.
9:30- Tasques i neteja de les cabanes
Grup 1: Neteja interiors.
Grup 2: Neteja exteriors.
Grup 3: Cròniques.
Grup 4: Escurada.
Grup 5: Neteja taules.
Grup 6: Neteja banys.
10:00- ACTIVITAT : TALLER FLORAL  
Els nins i nines es seuran en grups al menjador amb els seus monitors/es per a fer flors de paper. Primerament,
farem LLIRIS DE PAPER.
Materials
Cartolines de colors o blanques tamany DIN-A4. (una per nen/a)
Cinta adhesiva (celo). Un rotllo cada dos grups podria bastar.
Lapis.
Tisores.
Bastonets de fusta (poden ser d’aquests que s’utilitzen per a fer “pinchitos” de carn). Un per
nin i nina.
Tempera de color verd.
Pinzells.
Llapis de colors o ceres.
Procediment
Primerament, pintar amb la tempera de color verd el bastonet de fusta i deixar assecar.
Collir una cartolina DIN-A4 per nen/a i dibuixar el contorn de la mà. Dintre de la mà dibuixada es pot decorar
amb ceres o llapis de colors i després retallar. Enrotllar un a un els dits de la mà amb un llapis, de manera que
quedin arrissats tots cap al mateix sentit.
Enrotllar la mà, fent un con amb la part més estreta de la base de la mà. Enrotllar a fi de que els dits arrissats
quedin cap a defora.
Usar cinta adhesiva per a mantenir la forma del con, aferrament ben aferrada la base. Ja tenim la flor!
Seguidament, agafem el bastonet pintat de verd i l’introduïm dins el lliri. Per acabar, subjectem el bastonet
amb el lliri amb cinta adhesiva.
*Si ens sobra temps, podem fer una flor de papiroflèxia amb fulls de colors de tamany DIN-A4.
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11:30- PLATJA.
12:30/12:45- Tornar cap al campament.
13:00- Neteja personal.
13:30- Dinar.
14:00- Descans i temps lliure (si al matí no hem fet la flor de papiroflèxia, ho podem fer durant
aquesta estona).
15:00- Assaig de les cançons del Playback.
16:00- ACTIVITAT: GIMCANA
RECERCA DE LES FULLES DEL BOSC DE MIL COLORS
Aquesta gimcana consisteix en trobar totes les fulles del “Bosc de mil colors”. Els monitors cap de dia, al
migdia hauran anat a les zones de les proves a pintar les fulles que els monitors encarregats de les proves
hauran de donar als nins/es si superen la prova. L’objectiu del joc és que cada grup de nins/es aconsegueixi set
fulles de set colors diferents. Aquestes fulles, s’enganxaran a l’arbre del “Bosc de mil colors” durant la darrera
prova de la gimcana. Així, podrem gaudir d’un arbre de colors a la plaça del campament.
Abans de començar la gimcana, tots els grups estaran a la plaça i escoltaran el conte del “Bosc Roig”, conte
del qual descobrirem l’origen del “Bosc de mil colors”. Una vegada llegit el conte, començarà la gimcana.
EL JOC
La gimcana de “La recerca de les fulles del Bosc de mil colors” consta de set proves situades cada una a un
lloc diferent. Cada grup haurà de superar totes les proves amb l’ordre que se’ls anirà assignant a les pistes que
rebran pels diferents grups de monitors/es.
LES PROVES
1.
“Tot al revés!”: S’han de posar tota la roba al revés. La roba al revés ha de durar fins al final
de la gimcana. LLOC: Entrada de d’alt del campament. PISTA: << Si un grup de follets haguessin
d’entrar a Cala Murta, per on començarien? >>.  CERCAR LA FULLA GROGA.
2.
“A cercar dins l’aigua!”: Dins una galleda plena d’aigua, han de cercar un objecte. Ho ha
de fer cada membre del grup. LLOC: Dutxes. PISTA: << Hi ha una fada que s’està dutxant vestida!
Aviseu-la! >>. CERCAR LA FULLA BLAVA.
3.
“Circuit del tassó d’aigua”: S’han de posar tots els nins/es en fila mirant cap al bosc, davant
d’una porteria. El que estigui més a prop de la porteria tindrà un got de plàstic ple d’aigua entre les
dents. El joc consisteix en passar-se el got amb les dents fins arribar amb l’altre porteria. Ho han de
fer en fila (quan un l’ha passat, es posa al darrer lloc de la fila fins que li torni a tocar i així successivament). LLOC: Camp de futbol. PISTA: << El partit de la selecció de follets i fades està al descans
>>. CERCAR LA FULLA ROSA.
4.
“Els borratxos”: Els nins/es s’han de posar en un tira i quan ho indiqui el monitor/a, han de fer
cinc voltes sobre el seu eix i sortir corrents cap a la meta, en el qual hagi col·locat un altre monitor/a.
LLOC: Camí de la Lluna. PISTA: << Si un grup de fades volgués arribar a la Lluna a través d’un
frondós bosc; per on començarien l’aventura?>>. CERCAR LA FULLA VERDA.
5.
“Aguantes?”: Tot el grup ha d’estar dret amb els braços en creu durant tres minuts sense rascar-se ni bellugar-se. S’han de col·locar en parelles un davant l’altre. Si algun membre es mou o es
rasca, cal comptabilitzar el temps. LLOC: Alguna esplenadeta davant on hi ha els ases. PISTA: << Són
els ases les mascotes dels follets? >>. CERCAR LA FULLA TARONJA.
6.
“Enllaçar paraules”: En cercle, un nin/a comença dient (seria convenient començar pel més
petit/a del grup) una paraula qualsevol. El següent ha de dir una paraula que comenci amb la darrera
lletra de la paraula anterior. Exemple: avió-orella-ànec... LLOC: Transformador d’energia. PISTA: <<
Les varetes màgiques de les fades no necessiten electricitat per desprendre la seva llum meravellosa
>>. CERCAR FULLA LILA.
7.
“Fes l’arbre del Bosc de mil colors”: Aquesta és la darrera prova de la gimcana i tots els grups
acabaran en ella. Es tracta d’enganxar totes les fulles a l’arbre, prèviament dibuixat a paper continu.
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MATERIALS
Corda de pita
Temperes
Galleda
Un tassó de plàstic
Paper continu
Llapis
Retolador negre
-

17:30- Berenar.
18:00- ACTIVITAT:

POEMA EN HONOR A LA FLORA I NATURA
Els nins/es es seuran a les taules del menjador amb els seus monitors/es. Serà un tipus d’activitat
tranquil·la en la qual l’objectiu serà que cada grup de nins/es, entre tots/es inventin unes rimes o poema
en honor a la flora i natura. També hi poden incloure els èssers fantàstics del dia: els follets i les fades.
És un tipus d’activitat totalment lliure. Poden deixar fluir la seva imaginació i fer un poema totalment
dissenyat per ells/es. Hi poden incloure els seus noms, els noms del monitors, etc.. Es tracta de ser
creatius i originals i, sobretot, de treballar en grup; aportar tothom idees i així treballar inconscientment
el valor del dia: el respecte.
Els monitors i monitores poden ajudar en l’elaboració del poema o rimes. Si els nens no saber per on
començar, aquí donem algunes paraules clau per grup (aquí l’activitat tractaria de fer un poema o rimes
incloent aquestes paraules).
GRUP 1: tulipa, arbust/s i campament.
GRUP 2: murta, fonoll i màgia.
GRUP 3: follet, rosa i margalida.
GRUP 4: pètal/s, arbre i garrover.
GRUP 5: pi, fada i herba.
GRUP 6: ametller, flor i verdor.
(Es poden suggerir altres paraules)
Una vegada inventat el poema, cada grup pot escriure i decorar el seu poema en una cartolina gran.
MATERIAL
Llapis
Folis
Llapis de colors
Ceres
Cartolines grans (6, una per grup).
20:00- Dutxes i neteja personal.
21:00- Sopar.
21:30- Preparació de la vetllada.
22:00- VETLLADA: GIMCANA MÀGICA
“AJUDA A TROBAR ELS POLS MÀGICS DE LA FADA BLANCA”
S’explicarà als nens que en aquest planeta existeixen dues fades. Una és la Fada Blanca, la qual és molt
bona i mira per la seguretat del poble Àstera. Per altra banda, trobem la Fada Negra; aquesta fada és dolenta i
vol acabar amb la vida del planeta Àstera i destruir la Flor de la Vida. Aquesta darrera fada és tan, tan dolenta,
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que ha pres els pols màgics de la Fada Blanca i aquesta ara no pot volar ni ajudar a protegir la Flor de la Vida.
A més, les fades, sinó tenen els pols màgics per volar, la gent i habitants del planeta Àstera deixen de creure
amb les fades i la màgica, i si això succeeix, la Fada Blanca pot morir! Si deixem de creure en ella, morirà!
Per tant, cal ajudar a la Fada Blanca.
Com que no tenim pols màgics, la Fada Blanca ens ha dit que si treballem en equip i donem fruit als
valors que hem après i a les nostres habilitats, podrem fer una poció i així crear els pols màgics perquè la Fada
Blanca pugui volar.
El joc consistirà en unes proves per grups al voltant del campament per a poder aconseguir tots els
ingredients necessaris per a la poció dels pols màgics. El fet de que cada grup superi les proves que se’ls
assignarà serà molt important perquè cada grup ha d’aportar un ingredient indispensable per a la creació d’uns
vertaders pols màgics.
Les proves de cada equip es realitzaran en un lloc diferent als voltants del campament  i una vegada
hagin finalitzat, se’ls donarà a cada equip un ingredient. Els ingredients seran els valors que s’han treballat i
l’objectiu de les fades:
GRUP 1: amistat         GRUP 2: escolta                 GRUP 3: igualtat
GRUP 4: amor            GRUP 5: respecte               GRUP 6: creure en la màgia
Els monitors es repartiran en els 6 llocs on cada grup farà les proves. Aquesta gimcana és especial, no
serà rotatives d’anar d’un monitor a un altre; quan cada grup hagi acabat la prova, ha d’anar a la plaça, esperar
que altres acabin i quan tots hagin acabat i estiguin reunits a la plaça, es farà el ritual de la poció.
A continuació, s’explicarà els llocs i proves que es duran a terme a cada un d’aquests:
1.
Camp de futbol -> GRUP 1
S’han de tapar els ulls dels nins/es. S’avaluarà el seu oïda. Es posen en fila amb les mans damunt
les espatlles del que està al seu davant. El monitor tindrà un xiulet i ells caminaran al so del xiulet. Abans el
monitor els haurà explicat el codi de com moure’s: 1 toc de xiulet (un passant al davant), 2 tocs (girem a la
dreta), 3 tocs (girem a l’esquerra) i 1 palmada (s’aturen). L’objectiu es anar d’una porteria a una altra fent un
zig-zag. INGREDIENT: AMISTAT.
2.
Esplanada cap al Camí de la Lluna -> GRUP 2
Es potenciarà l’agilitat i equilibri. Es jugarà al famós “Patito Inglés”, però s’anomenarà “La fada del bosc”
(“1, 2, 3, la fada del bosc”). El qui dirà la frase dita entre parèntesis serà el monitor de la prova. Quan l’acabi
de dir, els nins hauran de recórrer una distància amb els requisits que se’ls anirà afegint cada vegada: la mà al
cap, peu coix, la mà al nas, treure la llengua i fer l’ullet. La darrera vegada que es digui la frase, els nins han
de fer tots els requisits a la vegada. Amb les llanternes, els monitors els apuntaran i si superen un minut fora
moure’s, hauran guanyat la prova. INGREDIENT: ESCOLTA.
3.
Esplanada devora els ases -> GRUP 3
En rotllana. S’han de passar un ciri encès sense que s’apagui. Ha de donar tres voltes (normal, una mà al nas
i peu coix). Si s’apaga, s’ha de tornar encendre i començar altra vegada. Es valorarà l’habilitat de la precisió.
En acabar la prova, han d’anar a la plaça duent i mantenint el ciri encès. INGREDIENT: IGUALTAT.
4.
Esplanada cotxes -> GRUP 4
Entre el grup, hauran d’agafar un matalàs i posar-hi una pilota a sobre. Amb la pilota en equilibri, hauran de
fer un recorregut des del parking de cotxes fins a mitjans dels camí cap a l’entrada de Cala Murta. Els dos nins/
es que vagin al davant duen els ulls tapats i els altres els han de guiar. Aquest joc fomenta la comunicació en
grup. INGREDIENT: AMOR.
5.
Pont que hi ha després dels ases (just davant) -> GRUP 5
Se’ls donaran unes paraules desordenades. En ordenar-les, ja tindran la frase secreta; però hauran de cercar les
paraules a la sopa de lletres entre tots/es. Després hauran de cercar la vareta màgica ja amagada anteriorment
pels monitors/es. L’han de dur a la plaça juntament amb l’ingredient. La frase diu: <<Per crear la poció dels
pols màgics necessiteu una vareta màgica>>. INGREDIENT: RESPECTE.
6.
Dutxes -> GRUP 6
Aquest grup és l’encarregat de preparar la base de la poció (11 nins, 11 càrrecs): 2 aguanten l’olla amb els
ulls tapats; 2 han de transportar aigua amb les mans (mida de 4 tassons aproximadament); 3 han de sucar
una llimona (a la sillita; dos duen el qui la suca); 2 han de transportar els dos amb les dents un plat de plàstic
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amb sucre i els 2 que resten, han d’escriure en una cartulina: << creure en la màgia>>. Aquest cartell és el
seu ingredient. Quan vagin cap a la plaça, l’olla queda amb els monitors de la prova, els quals posaran altres
ingredients (2 bricks de suc tropical).
Quan tots els grups hagin acabat les seves proves i estiguin a la plaça amb l’ingredient, començarà el
ritual per a crear la poció. Els monitors que estaven a les dutxes duran l’olla i la posaran al centre de la plaça.
No obstant això, abans de veure la poció cal dir algunes paraules màgiques. Aquestes seran els poemes o rimes
que hagin fet els nins i nines durant l’horabaixa. Així doncs, sortiran grup per grup a recitar entre tot el grup el
poema en honor a la fauna i natura. Una vegada tots els grups, hagin acabat de recitar els seus poemes ficaran
els ingredients dins l’olla, seguidament apagarem tots els llums de repent i quan es tornin a obrir, zas! Hi haurà
un petit platet amb purpurina que representarà els pols màgics. Objectiu aconseguit! La Fada Blanca podrà
tornar a volar!
Per celebrar la victòria tirarem pols màgics als nins/es i ballarem algunes danses com a celebració.
*Si sobra molt de temps, es pensarà alguna activitat extra o es montarà un poc de karaoke.
*Atenció! Malgrat les activitats siguin per fora del campament i els nins vagin en llanternes, NO és una
nit de por!!
MATERIALS
-

Olla
“Cuerot”
Purpurina
Cartolines
Mocadors per tapar els ulls als nins/es
Xiulet (monitor)
2 ciris + encenedor
Un matalàs
Una pilota
Llapis
1 llimona
1 plat de plàstic
Sucre (no importa molt)
Llapis colors
2 bricks de suc tropical o qualsevol altre sabor.
23:00- Pregària.
23:30- Dormir i silenci.
24:00- Reunió d’animadors i piscolabis!!!   =) i Zzzzzzzzzz !!!
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Divendres 6 d’Agost
DIA DE LA FAUNA / PAU
ELS ELFOS

FAUNA: TRABAJAMOS EL RESPETO A LOS ANIMALES Y SERES DEL BOSQUE DE LA MANO
DE LOS ELFOS.
HORARIO RESUMEN DEL DÍA:
7’30 Encargados de intendencia.
8’00 Se levantan los monitores y preparan la ambientación.
“Caps del dia”: Aina Nadal y Emilio Ramírez
8’30 Levantar a los niños; limpieza personal.
8’50 ¿Qué es un Elfo? Fauna: Valor del día y Oración.
9’00 Desayuno
9’30 Trabajos y limpieza de cabañas.
10’00 ACTIVIDAD: Taller de disfraces.
11:00 Playa
13’00 Limpieza personal.
13’30 Comida
14’00 Descanso y tiempo libre.
15’30 Ensayo de cantos.
16’00 ACTIVIDAD Preparar los bailes de la noche.
17’30 Merienda
18’00 ACTIVIDAD Ambientación y Ghynkana Elfos.
20’00 Duchas y limpieza personal.
21’00 Cena
21’30 Preparación de la Velada
22’00 Velada  Gran Fiesta.
23’00 Oración.
23’30 Dormir y Silencio
24’00 Reunión de animadores y piscolabis!
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METODOLOGIA
Ambientación de la mañana
Un monitor disfrazado de Elfo explicará a los niños “qué y cómo son los Elfos” y el valor del día.
Los elfos tienden a ser muy parecidos a los humanos. Tiene orejas puntiagudas y hablan con tonos
melodiosos. Aunque parecen frágiles y débiles, son rápidos y fuertes. Los elfos viven muchos siglos.
Los elfos son considerados
frívolos y reservados. Se interesan por
la danza y la diversión, el juego y el
canto... Aunque los elfos tienden a
veces a la altanería y la arrogancia,
contemplan a sus amigos y asociados
como iguales. No hacen amigos con
facilidad, pero un amigo (o un
enemigo) nunca es olvidado.
Prefieren distanciarse de los humanos,
y odian a los ocupantes
malignos de los bosques.
Su humor es ingenioso, como
lo son sus canciones y su poesía.
Hallan fascinantes la magia y
cualquier arte refinado de combate.
En sus tiempos dominaron
gran parte del planeta pero ahora
muchos de ellos se han ido en
busca de bosques más
tranquilos. Hay cinco subrazas élficas conocidas,
y cuatro de ellas viven en relativa armonía.
Matí -Taller de disfraces: Cada grupo preparará un disfraz según el personaje que sus monitores hayan
hecho a lo largo del campamento, daremos un material específico según el personaje que deban representar.
-

GRUPO Pep y Marta: Tribu de Àstera. Vestirse como auténticos miembros de la tribu. Además del
disfraz, en el taller también harán sus armas de guerreros, espadas, arcos, etc.

-

GRUPO Dolors Lonor y María: Sirenas. En bañador, hacerse un cola de pez, y hacer en cartón los
adornos tipo conchas, caracolas, brazaletes, etc.

-

GRUPO Cristina y Juanan: Gnomos. Hacerse el gorro, y un buen traje, también se pueden hacer una
bolsa o zurrón para guardar objetos.

-

GRUPO Aina y Tita: Orcos/Trolls. Con bolsas de basura un traje, y con cartón las armas.

-

GRUPO Cati y Toni: Hadas. Un bonito vestido con su sábana. Un par de alas con cartulina. Un varita
mágica que acabe en estrella, corazón, luna, etc.

-

GRUPO Aina N. y Emilio: Elfos. Con sus sábanas hacer túnicas o capas. Con cartón orejas puntiagudas.
También se pueden hacer algunas armas con cartón, tipo arcos y flechas, espadas.
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Material:
- 12 Tijeras.
- 6 barras de pegamento.
- 2 grapadora y 2 paquetes de grapas.
- 2 rollos de celo transparente normal.
- 15 cartulinas de diferentes colores.
- Rotuladores, pinturitas y temperas de colores.
- 30 Bolsas de basura (bancas, grises y negras de distinto tamaños).
- Y para la noche pintura de cara.
- Cartones.
Migdia: Playa.
COMIDA
TIEMPO LIBRE
NONA: de cara a la Gran Fiesta de la Noche cada grupo deberá ultimar los bailes que han ido
preparando a lo largo de la semana. Puesta en escena, vestuario, etc.
MERIENDA
HORABAIXA:
Ambientación de la Ghynkana: Representar la siguiente historia
Narrador: Hace mucho, mucho tiempo, existía en este misterioso Planeta Astera una Hada Mágica
que custodiaba este Bosque. Como era justa y generosa, todos los seres del bosque (hadas, duendes, gnomos,
elfos, sirenas...) siempre estaban dispuestos a ayudarla en sus aventuras. Y cuando los pétalos de la Flor de la
Vida desaparecieron, muchos se unieron al Hada cuando les pidió que la acompañaran.
Hada: Pero os advierto, será difícil y peligroso aguantar todo el viaje a través de ríos, pantanos y
desiertos.
Personajes: No tenemos miedo. Prometemos acompañarte hasta donde haga falta.
Narrador: Aquel mismo día, la Hada y sus más leales amigos comenzaron el viaje. El camino fue aún
más terrible y duro de lo que se esperaba. Se enfrentaron a bestias terribles, caminaron día y noche y vagaron
perdidos por el desierto sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas adversidades muchos se desanimaron y
terminaron por abandonar el viaje a medio camino. Sólo quedó uno, un Elfo llamado Sombra. No era el más
valiente, ni el mejor luchador, ni siquiera el más listo o divertido, pero continuó junto al Hada hasta el final.
El hada le preguntó:
Hada: ¿por qué no abandonas como los demás?
Elfo Sombra: “Os dije que os acompañaría a pesar de las dificultades, y éso es lo que hago. No voy
a dar media vuelta sólo porque haya sido verdad que iba a ser duro”.
Narrador: Gracias a su leal amigo Sombra pudo el hada por fin encontrar el último pétalo de la Flor
de la Vida, el de la
Fauna, pero el monstruoso Guardián del pétalo no estaba dispuesto a entregárselo. Entonces Sombra,
en un último gesto de lealtad, dijo:
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Elfo Sombra: me ofrezco a cambio del pétalo. Me quedaré como esclavo, al servicio del Guardián por
el resto de mis días...
Narrador: La poderosa magia del pétalo permitió al Hada regresar al bosque, pero cada noche lloraba
la ausencia de su fiel amigo, el Elfo Sombra.
El hada llamó sombra a nuestra silueta oscura que se proyecta cuando nos da la luz del Sol, en recuerdo
de su fiel amigo el Elfo, que no se separó de ella, la apoyó y la acompañó hasta el final. Y es por eso que, aun
hoy, seguimos llamando Sombra a nuestra sombra.
=================
GHYNKANA: Los Elfos tienen el último Pétalo y lo han escondido para que este no caiga en malas
manos, ya que son muchos los elfos que también desconfían de los humanos. Haremos una ghynkana, en
la que descubrirán los distintos tipos de elfos (dorados, lunares, marinos, oscuros, salvajes y alados) con la
finalidad de que los niños se ganen la confianza de los Elfos demostrándoles el respecto que tiene por la Fauna
y estos les digan donde han escondido el último pétalo de la FLOR de la Vida.  
Un total de seis pruebas (un tipo diferente del elfo por prueba) tras superar cada prueba a cada grupo se
les dará una pista escrita en lenguaje ELFICO. Deberán ir al Abecedarío (imagen inferior) que estará colocado
en el comedor para ir traduciendo las letras, y así saber hacia dónde han de ir para la siguiente prueba.

•

Prueba 1: Elfos Dorados:
- Lugar: Cuesta tras las cabañas
- Ambientación para los monitores de la prueba: Los Elfos Dorados son de tez morena y pelo moreno,
rubio o dorado. Tienden a ser conocidos como los más apartados de los humanos y de las demás razas.
No confían en nadie.  
- Juego: Los niños deberán conseguir las hojas de 4 plantas distintas y escribir su nombre en élfico
(murta, pino, alguna flor, etc.)
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•

Prueba 2: Elfos Lunares:
- Lugar: Camino hacia la explanada de la Luna
- Ambientación para los monitores de la prueba: Los Elfos Lunares son mucho más pálidos que los
elfos dorados. Sus cabellos son de color blanco-plateado. Tienden a tolerar a los humanos mucho más
que sus demás primos. Son de carácter aventurero.
- Juego: Cerrar los ojos, escuchar el bosque, decir cuántos pájaros diferentes escuchan. Una vez que se
pongan de acuerdo (uno, dos, tres...) este será el número de piedras Lunares que tendrán que buscar.
*Las piedras Lunares serán piedras normales pintadas de colores previamente por el monitor de la
prueba.

•

Prueba 3: Elfos Salvajes:
- Lugar: Camino hacia la playa.
- Ambientación para los monitores de la prueba: Los Elfos Salvajes se les conoce también como elfos
verdes, elfos de los bosques o elfos de los árboles. Desconfían de las razas no élficas, en particular de
los humanos. Tienden a ser de tonalidad marrón, con tintes verdes. Su pelo tiende hacia el castaño y
moreno. Tienden a ser muy desorganizados.
- Juego: Petanca con piedras. Se delimitará una zona, y los niños irán tirando las piedras lo más cerca
del centro posible (señalado). El tiro más lejano se descalifica, hasta que quede el mejor. Si se acaba
rápido, se puede hacer por equipos, chicos contra chicas, etc.

•

Prueba 4: Elfos Marinos:
- Lugar: Tras las duchas
- Ambientación para los monitores de la prueba: Los elfos marinos son de distintas tonalidades de
verdes y azules, con manchas y franjas blancas. Tienen las manos y pies con membranas entre dedos,
y la habilidad de respirar agua.
- Juego: 1º: Se meten los zapatos de los niños en una bolsa, esta bolsa se abre a cierta distancia de ellos.
Han de correr, ponerse sus zapatos y volver al punto de partida. Se va descalificando a los más lentos.
Al ganador se le taparán los ojos y cuando menos se lo espere se le tirará un cubo de agua.

•

Prueba 5: Elfos Oscuros:
- Lugar: Bosque principio de camino explanada de la luna.
- Ambientación para los monitores de la prueba: Los elfos oscuros, son la antítesis total de las demás
subrazas élficas. Su diabólica maldad parece querer equilibrar la bondad y tranquilidad de los demás
elfos. Sus cabellos son grisáceos, plateados o totalmente blancos y sus pieles negras. Son los malos
del juego.
- Juego: Se les pedirá a los niños un objeto personal (reloj, pulsera, zapato), el elfo se reirá y dirá
que para recuperarlos deberán demostrar inteligencia. El precio a pagar será adivinar varias de las
preguntas siguientes:
- ¿Qué elementos hasta día de hoy hemos encontrado en los pétalos de la Flor de la Vida?
Tierra, mar, aire, fuego, flora y fauna.
-    ¿Cual es, en promedio los años que cumple una persona? Normalmente, uno por año.
-    ¿Qué es esa cosa, que cuanto más grande sea... menos se verá? La oscuridad (esta es la
difícil, se les deja tiempo para pensar)
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•

Prueba 6: Elfos Alados
- Lugar: Campo de fútbol.
- Ambientación para los monitores de la prueba: Los elfos alados son de piel blanca y cabellos rubios
y castaños. Visten ropas azules con tonalidades blancas. Posen alas y tienen la habilidad de volar.
- Juego: Se valorará la rapidez y agilidad de los niños con diferentes pruebas: Carrera de relevos por
equipos. Pilla-pilla.
DUCHA
CENA
NIT: Gran Fiesta de la Comunidad

Para la cena se hará un ritual de bienvenida
y cada grupo (acompañados por sus monitores
también disfrazados) representará un pueblo:
los gnomos, los elfos, etc.
Antes de la cena, los monitores se
reunirán con su grupo para maquillarlos.
Los gnomos pueden ir maquillados de
verde, las hadas con purpurina, etc.

RESUMEN MATERIAL NECESARIO DURANTE EL DIA:
Taller disfraces: 12 Tijeras, 6 barras de pegamento, 2 grapadora y 2 paquetes de grapas, 2 rollos de
celo transparente normal, 15 cartulinas de diferentes colores, rotuladores, pinturitas y temperas de colores. 30
Bolsas de basura (bancas, grises y negras de distinto tamaños). Y para la noche pintura de cara.
Gynkana: Disfraces ambientación. Pintura para las piedras. Barreño para el agua. Un par de bolsas de
basura. Cartel Abecedario Elfo y pistas (hecho por los monitores).
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Dissabte 7 d’Agost
DIA DEL HOME / FE
ELS HOMES I DONES

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
7:30			
8:00
8:30		
8:50		
9:00		
9:30		
10:00
10:30

Aixecar-se encarregats d’intendència per anar a comprar el pa.
Aixecar-se animadors
Aixecar-se i neteja al∙lots
Pregària
Berenar
Tasques i neteja cabanes
Recollida del material personal i fer motxiles
Preparació de la Celebració de l’eucaristia per grups

GRUP PETICIONS DE PERDÓ
(Demanar perdó a Déu per totes les coses que hem fet malament durant el campament, totes les
faltes d’amor al proïsme)
GRUP OFRENES
(Presentar un parell d’objectes que han estat representatius durant tot el campament i explicar el
motiu de cada un d’ells)
GRUP PREGÀRIES
(Presentar una sèrie de pregàries demanant a Déu, per alguna persona, objecte o cosa)
GRUP ACCIONS DE GRÀCIES
(Motius o moments del campament dels quals hem de donar gràcies a Déu)
GRUP QUE REPRESENTA L’EVANGELI
(Un del grup o dos o l’animador llegeix el text i els altres representen mimicament el text)
11:30

Assaig de cançons

12:00

Celebració de l’eucaristia

13:00

Entrega de diplomes i subhasta de les peçes emblematiques del campament

13:30

Fotografies per grups i una tots plegats

14:00

Dinar compartit de pa i taleca

15:00

Recollida i neteja general del lloc on s’ha dinat

16:00

Partida del Campament, fins l’any que ve!!
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Dissabte 1 d’Agost
DIA DELS MONITORS

VESPRE
MATERIAL: Ciri pasqual
INICI DE LA PREGÀRIA: Fer grup
TEXT: 19.La actitud lo es todo DINAMICAS Y HISTORIAS (Pàg.108)
CANT:
LECTURA: 20. Dar gracias  LOS ESPEJOS DE LAS PALABRAS (Pàg. 30)
GEST: Repartir uns paperets com amic invisible.
Dir una paraula positiva de la persona que m’ha tocat.
PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
CANT:
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Diumenge 1 d’Agost
DIA DE L’ AIRE / AMISTAT

VESPRE
TEMA: La creació de Déu
LLOC: (Formentor)
MATERIAL: Ciri pasqual
INICI DE LA PREGÀRIA:
Explicació del símbol del ciri encés.
Senyal de la creu.
CANT INTRODUCTORI:
LECTURA: ELS ORÍGENS (1-11) - LA CREACIÓ
1 Al principi, Déu va crear el cel i la terra. 2 La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície de l’oceà, i l’Esperit de Déu planava sobre les aigües.
Déu digué: --Que existeixi la llum.
I la llum va existir. 4 Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. 5 Déu va donar a la
llum el nom de dia, i a les tenebres, el de nit.
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia.
6 Déu digué: --Que hi hagi un firmament enmig de les aigües, per a separar unes aigües de les altres.
7 I va ser així. Déu va fer la volta del firmament i va separar les aigües que hi ha a sota la volta de les
que hi ha a sobre. 8 Déu donà a la volta del firmament el nom de cel. Hi hagué un vespre i un matí, i fou
el segon dia.
9 Déu digué: --Que les aigües de sota el cel s’apleguin en un sol indret i apareguin els continents.
I va ser així. 10 Déu donà als continents el nom de terra, i a les aigües aplegades, el de mar. Déu veié
que tot això era bo.
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11 Déu digué: --Que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota mena que
donin fruit amb la seva llavor, per tota la terra.
I va ser així. 12 La terra produí la vegetació, les herbes de tota mena que fan la seva llavor i els arbres
de tota mena que donen fruit amb la seva llavor. Déu veié que tot això era bo. 13 Hi hagué un vespre i
un matí, i fou el tercer dia.
14 Déu digué: --Que hi hagi a la volta del cel uns llumeners per a separar el dia de la nit i assenyalar
les festivitats, els dies i els anys, 15 i que des de la volta del cel il·luminin la terra.
I va ser així. 16 Déu va fer els dos grans llumeners: un de més gran que governés el dia i un de més petit
que governés la nit; va fer també les estrelles. 17 Déu els col·locà a la volta del cel perquè il·luminessin
la terra, 18 governessin el dia i la nit i separessin la llum de les tenebres. Déu veié que tot això era bo.19
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el quart dia.
20 Déu digué: --Que les aigües produeixin éssers vius que s’hi moguin i animals alats que volin
entre la terra i la volta del cel.
21 Déu va crear els grans monstres marins, els éssers vius de tota mena que es mouen dintre l’aigua, i
tota mena d’animals alats. Déu veié que tot això era bo. 22 Déu els beneí dient-los: --Sigueu fecunds,
multipliqueu-vos i ompliu les aigües dels mars, i que els animals alats es multipliquin a la terra. 23 Hi
hagué un vespre i un matí, i fou el cinquè dia.
24 Déu digué: --Que la terra produeixi éssers vius de tota mena: bestioles i tota mena d’animals
domèstics i feréstecs.
I va ser així. 25 Déu va fer tota mena d’animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i bestioles. Déu
veié que tot això era bo.
26 Déu digué: --Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que sotmeti els peixos del mar,
els ocells del cel, el bestiar, i tota la terra amb les bestioles que s’hi arrosseguen.
27 Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona. 28 Déu els
beneí dient-los: --Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; sotmeteu els peixos
del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s’arrosseguen per terra.
29 Déu digué encara: --Mireu, us dono totes les herbes que fan llavor arreu de la terra i tots els
arbres que donen fruit amb la seva llavor, perquè siguin el vostre aliment. 30 A tots els animals de
la terra, a tots els ocells del cel i a totes les bestioles que s’arrosseguen, a tots els éssers vius de la
terra, els dono l’herba verda per aliment.
I va ser així. 31 Déu veié que tot el que havia fet era molt bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè
dia. 1 Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols. 2 El setè dia, Déu havia acabat la
seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l’obra que havia fet. 3 Déu va beneir el dia setè i en va
fer un dia sagrat, perquè aquell dia reposà de la seva obra creadora.
CANT ACCIÓ DE GRÀCIES:
REFLEXIÓ:
LECTURA: Moments
Moments de cada dia
moments per compartir
moments per l’alegria
si tu ets aquí.
Moments que ens emocionen
moments que ens fan plorar
moments que ens donen força
si tu ets aquí.

Moments  per a fer pinya
moments per treballar
moments per fer familia
si tu ets aquí
Moments per crear somnis
moments per somiar
moments per les mirades
moments per cantar

Moments per viure un somni
moments per descansar
moments per a ser utòpic
moments per a pregar
Moments per llegir un llibre
moments per estar sol
moments per a mirar-te
si tu ets aquí..

PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
PREGÀRIA: Ave Maria (Perquè ajudi al nostre campament)
CANT FINAL:
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Dilluns 2 d’Agost
DIA DE L’AIGUA / ESCOLTA

MATÍ
TEMA: Escoltar a Déu dins la natura
SALUTACIÓ A JESÚS: Senyal de la creu
CONTE: 18.escuchar la buena notícia - EL PODER DE LAS PALABRAS (pàg. 78)
GEST: Dir davant tots els altres companys de grup una paraula guapa del nostre amic invisible.
En aquest moment s’els dona una peça del collar dels valors
PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
VESPRE
LLOC: (Camp de futbol)
MATERIAL: Ciri Pasqual
1.-INICI DE LA PREGÀRIA: Senyal de la creu.
2.-EXPLICACIÓ DEL DIA I DEL VALOR: ESCOLTAR A DÉU DINS LA NATURA
3.-CANT INTRODUCTORI:
4.-GEST: Tombar-se al terra mirant les estrelles
5.-MÚSICA INSTRUMENTAL:
6.-LECTURA BÍBLICA:
Paràbola del sembrador (Mt 13,1-9; Mc 4,1-9)
4 Es reunia molta gent entorn de Jesús i hi acudien de totes les poblacions. Ell els digué, valent-se d’una
paràbola: 5 --Un sembrador va sortir a sembrar la seva llavor. Tot sembrant, una part de les llavors va caure
arran del camí i fou trepitjada, o bé els ocells se la van menjar. 6 Una altra part va caure a la roca; però, quan
la planta començava a créixer, es va assecar, perquè no tenia saó. 7 Una altra part va caure entre els cards; els
cards van créixer al mateix temps i l’ofegaren. 8 Una altra part de les llavors va caure en terra bona, va créixer
i va donar fruit fins al cent per u.
I, acabat de dir això, exclamà: --Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti.
7.-REFLEXIÓ:
8.-PREGÀRIA: Pregària de l’aigua PRENTE TEMPS III (Pàg. 77)
9.-PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
10.-PREGÀRIA: Ave Maria
11.-CANT FINAL:
12.-BENEDICCIÓ FINAL:
PELS MONITORS:
Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit,
ni el cor de l’home somia allò que Déu té preparat per als qui l’estimen. (1Co 2, 9)
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Dimarts 3 d’Agost
DIA DE LA TERRA / IGUALDAT

MATÍ
TEMA: Tots som iguals als ulls de Déu, ens ha creat per estimar.
SALUTACIÓ A JESÚS: Senyal de la creu.
CONTE: Regalos de Dios EL PODER DE LAS PALABRAS (pàg. 33).
PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible).
GEST: Una abraçada d’amic als companys i monitors del meu grup.
En aquest moment cada monitor dona una peça del collar dels valors.
VESPRE
MATERIAL: Ciri Pasqual - Mare de Déu
1.-INICI DE LA PREGÀRIA: Senyal de la creu.
2.-EXPLICACIÓ DEL DIA I DEL VALOR: Tots som iguals als ulls de Déu, ens ha creat per estimar
3.-CANT INTRODUCTORI:
4.-LECTURA BÍBLICA: (Mt. 18,10)
Paràbola de l’ovella perduda
10 »Mireu de no menysprear cap d’aquests petits, perquè us asseguro que en el cel els seus àngels
veuen constantment cara a cara el meu Pare celestial. ( 11 ) 12 Què us sembla? Si un home té cent ovelles i se
li n’esgarria una, ¿no deixa les noranta-nou a la muntanya i va a buscar l’esgarriada? 13 I si l’arriba a trobar, us
asseguro que té més alegria per aquesta ovella que per les noranta-nou que no s’havien esgarriat. 14 Igualment,
el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol d’aquests petits.
5.-REFLEXIÓ:
6.-CANT ACCIÓ DE GRÀCIES:
7.-PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
8.-PREGÀRIA: Ave Maria (Adoració a la Mare de Déu)
9.-CANT FINAL: Ave Maria
10.-BENEDICCIÓ FINAL:
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Dimecres 4 d’Agost
DIA DEL FOC / AMOR

MATÍ
TEMA: Sols estimant se pot viure intensament
SALUTACIÓ A JESÚS: Senyal de la creu.
CONTE: El bigote del tigre VALORES PARA PENSAR (pàg. 151).
PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible).
GEST: Es dona un cor de cartolina i han de posar el seu nom, durant el dia l’han de donar a un altre persona
ala qual estimen. En aquest moment cada monitor dona el cor i una peça del collar dels valors.
VESPRE
MATERIAL: Ciri Pasqual - Mare de Déu
1.-INICI DE LA PREGÀRIA: Senyal de la creu.
2.-EXPLICACIÓ DEL DIA I DEL VALOR: Sols estimant se pot viure intensament
3.-CANT INTRODUCTORI:
4.-LECTURA BÍBLICA: (1Cor 13)
El camí incomparable de l’amor
I ara us vull mostrar un camí incomparablement més alt.
1 Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés, seria com una esquella sorollosa
o un címbal estrident. 2 Si tingués el do de profecia i penetrés tots els designis amagats de Déu i tot el coneixement, si tingués tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, però no estimés, no seria res. 3 Si repartís tots
els meus béns als pobres, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però
no estimés, de res no em serviria.
4 El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és altiu ni orgullós, 5 no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja; 6 no s’alegra de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat; 7 tot ho
excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta.
8 L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de parlar en llengües
s’acabarà, que el do de conèixer serà també inútil. 9 Ara els nostres dons de coneixement i de profecia són
limitats. 10 Però quan vindrà allò que és perfecte, serà inútil allò que és limitat. 11 Quan era un infant, parlava
com un infant, pensava com un infant, raonava com un infant; però d’ençà que sóc un home, tinc per inútil el
que és propi dels infants. 12 Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar; després hi veurem cara
a cara. Ara el meu coneixement és limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. 13 Mentrestant,
subsisteixen la fe, l’esperança i l’amor, tots tres; però l’amor és el més gran.
5.-REFLEXIÓ:
6.-CANT ACCIÓ DE GRÀCIES:
7.-GEST: Dir a qui han donat el cor durant el dia i perquè.
8.-PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
9.-PREGÀRIA: Ave Maria (Adoració a la Mare de Déu)
10.-PREGÀRIA: Pregària del foc PRENTE TEMPS III (Pàg. 113)
11.-CANT FINAL: Ave Maria
12.-BENEDICCIÓ FINAL:
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Dijous 5 d’Agost
DIA DEL FLORA / RESPECTE

MATÍ
TEMA: Sols estimant se pot viure intensament
SALUTACIÓ A JESÚS: Senyal de la creu.
CONTE: La dama detestable VALORES PARA PENSAR (pàg. 185).
PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible).
GEST: Dir una cosa a la qual durant el dia d’avui hem de respectar
En aquest moment cada monitor dona el cor i una peça del collar dels valors.
VESPRE
1.-INICI DE LA PREGÀRIA: Senyal de la creu.
2.-EXPLICACIÓ DEL DIA I DEL VALOR: Respecte
3.-TEXT: Decálogo para destruir una relación TEXTOS PARA ASOMARSE A LAVIDA (Pàg. 44)
4.-CANT INTRODUCTORI:
5.-LECTURA: Treinta y tres maneras de decirle a una persona lo que sientes por ella TEXTOS PARA
ASOMARSE ALA VIDA (pàg. 35)
6.-CANT ACCIÓ DE GRÀCIES:
7.-GEST: Demanar el que hem dit avui mati que haviem de respectar i dir si ho hem fet, presentar-ho a Déu
8.-PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
9.-PREGÀRIA: Arbre PRENTE TEMPS III (Pàg. 89-98)
10.-CANT FINAL: Ave Maria
11.-BENEDICCIÓ FINAL:
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Divendres 6 d’Agost
DIA DE LA FAUNA / PAU

MATÍ
TEMA: Descobrir que dins cada persona del campament hi havia Déu (Amic invisible)
SALUTACIÓ A JESÚS: Senyal de la creu.
CONTE:  UN CONTE PER A LA PAU
‘Es la història d’un home que volia parlar de la PAU. I va anar a la guerra per parlar de la pau, però els canons
el van fer callar. Va anar a un camp de refugiats per parlar de la pau i la fam el va fer callar . Va anar a una
residència d’avis a parlar de la pau i la soledat i l’aïllament el van fer callar.  Va entrar en el món dels negocis a
parlar de la pau i la “llei del més fort’ el va fer callar.  Es va enfilar a la muntanya més alta per parlar de la pau i
l’aire contaminat el va fer callar. Va baixar a la vall més profunda per parlar de la pau i el riu emmetzinat el va
fer callar.  Cansat de rodar i rodar va tornar a casa i els seus no el van deixar entrar . Tenien por que els parlés
de la pau. Sense esma, ben atuït es va preguntar, què faré? I la veu interior d’un Déu que estima sense límits
li digué: “No t’entossudeixis a parlar de la pau, sigues home de pau” Pensa que amb el cor ple d’egoisme,
d’intolerància í dogmatismes es pot anar tot xano-xano pel món.  El que no es pot fer és aportar pau a la convivència entre les persones. Fes-te teva la pregària de Sant Francesc i t’adonaràs que la meva pau et fa sentir
solidari amb totes les víctimes de la guerra, del terrorisme del desamor, de les infidelitats de la soledat i de tota
mena de marginació. I recorda això que et dic LA PAU DEL COR ÉS EL COR DE LA PAU. “El bon home va
fer cas d’aquestes paraules i en la mesura que les feia realitat els canons deixaren de tronar, els avis començaren a cantar, els refugiats van poder menjar, en el món dels negocis la pau i la justícia van començar a regnar,
l’aire de la muntanya es va fer pur i net, l’aigua del rierol esdevingué cristal·lina i la família el va acollir.
PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible).
GEST: Anar al company del nostre grup amb el qual me barallat i donar-li un abraç.
En aquest moment cada monitor dona el cor i una peça del collar dels valors.
VESPRE
1.-INICI DE LA PREGÀRIA: Senyal de la creu.
2.-EXPLICACIÓ DEL DIA I DEL VALOR: Dir alguna cosa o fet positiu i agradable del nostre amic invisible
3.-CANT INTRODUCTORI:
4.-LECTURA:
LA PAU VINDRÀ
Si creus que el somriure és més fort que les armes,
si creus en el poder de la mà estesa,
si creus que el que agermana a les persones és més fort que el que les separa,
si creus que ser diferent és una riquesa i no un perill,
si saps mirar als altres amb una mica d’amor,
si prefereixes l’esperança a la sospita,
si creus que tu has de fer el primer pas per apropar-te a l’altre,
si pots alegrar-te de l’alegria del veí,
si la mirada d’un nen encara t’arriba al cor, ... la pau vindrà.
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Si la injustícia que pateixen els altres et fa tan de mal com la que tu pateixes,
si saps acceptar que l’altre t’ajudi,
si creus que el perdó va més enllà de la venjança,
si saps cantar l’alegria dels demés i dansar la teva festa,
si pot escoltar - tot i que et fan perdre el temps -,
amb el somriure als llavis, com t’expliquen la dissort,
si saps acceptar la crítica sense defensar-te,
si creus que els altres poden ajudar-te a canviar,
si l’Evangeli no t’escandalitza, ... la pau vindrà.
Si saps escollir i acceptar un punt de vista diferent al teu,
si no descarregues les teves culpes sobre els demés,
si l’altre és, per damunt de tot, el teu germà,
si la ràbia és per a tu un signe de debilitat i no pas de força,
si prefereixes ser ferit abans que fer mal a ningú,
si mires al pobre i a l’oprimit sense sentir-te un heroi,
si creus que l’amor és l’única força,
si creus que la pau és possible, ... la pau vindrà.
5.-REFLEXIÓ:
6.-CANT ACCIÓ DE GRÀCIES:
7.-GEST: Descobrir per qui he pregat durant aquests dies, amic invisble.
Intercanviar amb l’amic invisible una abraçada i el nostre collar dels valors
8.-PREGÀRIA: Parenostre (Sempre perquè Déu ajudi al nostre amic invisible)
10.-PREGÀRIA: Ocell PRENTE TEMPS III (Pàg. 105)
11.-CANT FINAL:
12.-BENEDICCIÓ FINAL:
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Dissabte 7 d’Agost
DIA DE L’HOME / FE

CELEBRACIÓ FINAL
Preparació de la celebració
- Una petició de perdó per grup.
- Un grup de grans representa el text de l´evangeli.
- La responsable explica la conclusió del campament.
- Una Pregària per grup.
- Una Ofrena representativa del campament, per grup .
- Una Acció de gràcies per grup.
1.-Començament amb la senyal de tots els cristians:  (Eugeni)
En el nom del Pare.
2.-Cant d´entrada: Mil milions d’estrelles
Hem fet un camí plegats i hem donam gràcies a Déu, i esperem que aquest camí continui
durant tot el curs.
3.-Salutació als pares: gràcies per haver vingut i per compartir en nosaltres el fi de
campament, volem que aquesta reunió sigui un principi de coneixement que després podem
trasladar a tot el curs de l´any qui ve.
4.-Text de Sant Pau (1 Cor 13) CATEQUISTA / PARE
El camí incomparable de l’amor
I ara us vull mostrar un camí incomparablement més alt.
1 Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés, seria com una
esquella sorollosa o un címbal estrident. 2 Si tingués el do de profecia i penetrés tots els
designis amagats de Déu i tot el coneixement, si tingués tanta fe que fos capaç de moure les
muntanyes, però no estimés, no seria res. 3 Si repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot
si em vengués a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no estimés, de
res no em serviria.
4 El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és altiu ni orgullós, 5 no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja; 6 no s’alegra de la mentida, sinó que
troba el goig en la veritat; 7 tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta.
8 L’amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de
parlar en llengües s’acabarà, que el do de conèixer serà també inútil. 9 Ara els nostres dons
de coneixement i de profecia són limitats. 10 Però quan vindrà allò que és perfecte, serà inútil allò que és limitat. 11 Quan era un infant, parlava com un infant, pensava com un infant,
raonava com un infant; però d’ençà que sóc un home, tinc per inútil el que és propi dels
infants. 12 Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar; després hi veurem cara
a cara. Ara el meu coneixement és limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix.
13 Mentrestant, subsisteixen la fe, l’esperança i l’amor, tots tres; però l’amor és el més gran.
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5.-Facem net el nostre cor abans de començar; peticions de perdó que han preparat els
joves. Que Déu totpoderós...
6.-Salm cantat: Lloat siau, oh senyor nostre
7.-EVANGELI dels deixebles d’emaus (Text representat per un grup)
8.-El prevere diu unes paraules
9.-Explicació del Campament
10.-Pregàries que presentam al Pare (les han preparades els grups)
11.-Ofrenes: símbol del campament (grups)
12.-Cant: A la mar
13.-Pregària Eucarística
Ofrenes dels joves i en les ofrenes presentam el pa i el vi.
14.-Cant del Sant
Consagració, paraules del Senyor.
Accions de gràcies pel campament
Per ell amb ell...
15.-Amb les mans juntes resam el Parenostre.
16.-Signe de Pau, amb el Cant Mans a les mans
17.-Moment de la Comunió (Explicació de com combregarem)
18.-Oració final de gràcies: (Prente-temps, pàg. 45)
19.-Paraules del rector (Convidant en el nou curs i explicant els itineraris de fe) (Antoni)
20.-Bendició
Gràcies als pares, cuiners, responsables, animadors i nins...
21.-Cant Final: Mans, mans a les mans.
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Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Aquell mateix diumenge dos dels deixebles se n’anaven a un poble anomenat Emaús,
a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents.
Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els agafà i es posà a caminar amb ells,
però impedia que els seus ulls el reconeguessin. Ell els preguntà:
“¿De què discutiu entre vosaltres caminant”
Ells s’aturaren amb un posat trist, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li responguè:
“De tots els forasters que hi havia aquests dies a Jerusalem,
¿ets l’únic que no saps allò que ha passat?”
Els preguntà:
“¿Què”
Li contestaren:
“El cas de Jesús de Natzaret.
S’havia revelat com un profeta poderòs en obres i en paraules
davant Déu i el poble. Els grans sacerdots i les autoritats del
nostre poble l’entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat.
Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel.
Ara, de tot això ja fa tres dies. És cert que unes dones del nostre
grup ens han retgirat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi han
trobat el cos i han vingut a dir nos que fins i tot se’ls han aparegut uns àngels
i els han assegurat que ell és viu. Alguns dels
qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre i ho han trobat tot
exactament com les dones havien dit, però a ell, no l’han vist.
Ell els digué:
“Si que vos costa d’entendre! Quins cors tan indecisos a
creure tot allò que havien anunciat els profetes!
¿No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar en la seva glòria?”
Llavors, començant pels llibres de Moisés i seguint els de tots els profetes, els exposava tots els llocs de les
Escriptures que es referien a ell. Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien i
ell va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo:
“Queda’t amb nosaltres, que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar
Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció,
el partí i els el donava. En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. I es
deien un a l’altre:
“¿No és veritat que els nostres cors, s’inflamaven dins nosaltres mentre
ens parlava   pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?”
Llavors mateix s’aixecaren de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els onze i tots els qui
anaven amb ells. que deien:
“Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó”.
Ells també contaven alló que els havia passat pel camí, i com l’havien reconegut quan partia el pa.
PARAULA DEL SENYOR
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Els habitants del Planeta Àstera reconeixem que:
______________________________
ha complert la missió de descobrir el planeta durant una setmana.
Ha cuidat i estimat tot allò que Déu ha creat per al bé de tots.
I promet que tot el que ha après aquesta setmana no quedi sols en la memòria
sinó que ho durà a la vida en el PLANETA TERRA que li ha tocat viure.
I perquè consti, al dia 7 d’agost de l’any del Senyor de 2010

Enhorabona i Endavant!

La meva signatura			

CALA MURTA 2010

EL PLANETA ÀSTERA

Els meus animadors

Els habitants del Planeta Àstera reconeixem que:
______________________________
ha complert la missió de descobrir el planeta durant una setmana.
Ha cuidat i estimat tot allò que Déu ha creat per al bé de tots.
I promet que tot el que ha après aquesta setmana no quedi sols en la memòria
sinó que ho durà a la vida en el PLANETA TERRA que li ha tocat viure.
I perquè consti, al dia 7 d’agost de l’any del Senyor de 2010

Enhorabona i Endavant!

La meva signatura			

CALA MURTA 2010

EL PLANETA ÀSTERA

Els meus animadors
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MATERIAL ESPECÍFIC - EUGENI
MATERIAL
Altaveu Banyalbufar
Micro de mà
Micro inalàmbric
DVD-CD
Cables Video-Àudio RCA - Jacks
Allargadors corrent
Cassette portatil
CD’s Temes campament
Documentació
Ciris i encens
Guitarra
Portàtil
Projector
Maquina fotogràfica
Caixa d’eines - Telèfon analògic
Cançoners
Pito i Capell de palla
Llanterna i piles
Freses - (Traje moro)
Esperit de cremar - Camping Gas
Llibres pregàries
Quadern cròniques
Poster JC - Poster de Sant Pau
Calze i patena
Bandera mallorquina/Teles domasos
Llum electric cabana 9
Material imprés (pergamins)
Cera per sellar
Fogonet llinterna amb llum
Focus pels vespres
Imatge de la Mare de Déu
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