
 

 

QUÈ CAL SABER DELS CASALS I CAMPUS ESTIU 2022 

1.- ABANS DE VENIR 

Hem de tenir firmada la fulla de inscripció i les autoritzacions pertinents. 

Han de preparar  en un motxilla marcada amb el seu nom a on hi posaran: 

• Crema solar 

• Cantimplora amb aigua, marcada amb el seu nom. 

• Esmorzar 

• Tovallola 

• Muda de recanvi. 

• Gorra 

• Ulleres i tub de snorkel, excepte els nens de 4,5 i 6 anys ó els que fan Campus Vela o 

Windsurf. 

Tots els grups de Casal i Campus  estan inscrits al Departament de Treball, afers socials i Famílies  

de la Generalitat de Catalunya, com activitats de lleure  ó esportives respectivament. 

Tots els nostres tècnics estan inscrits en el Registre Oficial de professionals de l’esport de 

Catalunya ó titulats en lleure. 

El GEN Roses es Escola reconeguda per la Federació Catalana de Vela, registrada com a Centre 

Nàutics al Departament d’Afers Marítims i com a Entitat Esportiva a la Secretaria General de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya.  

El GEN disposa de un equip de tècnics que ha realitzat el curs de prevenció de riscos laborals del 

COVID-19 i disposa també dels coordinadors d’activitats que han realitzat el curs de formació de 

responsables de prevenció i higiene de la Generalitat de Catalunya.  

 

2.-QUAN ARRIBI EL PRIMER DIA 

A la façana de les instal·lacions es penjaran els llistats setmanals amb els noms dels nens i nenes, 

els grups al que pertanyen, els punts de trobada i de recollida, així com el nom del monitor 

responsable de cada grup. En aquest punt trobareu al seu monitor. Preguem sigueu puntuals. 

Els nens i nenes dels Casals i Campus han de portar posada una samarreta de lycra, pantaló curt 

d’un teixit que sequi ràpid i sandàlies de goma o escarpins, si ho creuen convenient  poden portar 

un neoprè. 

 



 

 

3.- EL DIA A DIA 

Evitarem les dutxes dels vestuaris en la mesura  del possible,  els nens i nenes es podran remullar 

amb mànega a  l’exterior i entrar als vestuaris en grups reduïts per canviar-se de roba, al final 

de l’activitat. 

Al final de cada setmana trobareu al nostre Facebook GENROSES un recull de fotografies  amb 

el diploma de grup dels vostres fills.  

Aquest document està subjecte a variacions per adaptar-lo a la normativa vigent en cada 

moment.  

 

 


