
REUNIÓ INFORMATIVA CAMPAMENTS
2022



Activitat d'estiu del nostre agrupament.
Aquest curs són 8 dies i, a més, és fora de Catalunya.

Es treballa:
- Aprofundir els 5 eixos de La Traca: amistat, natura, país, 
   fe i servei.
- Treballar i viure els 3 valors lasalians: fe, servei i fraternitat.
- Cohesió de grup.
- Autonomia personal.
- Treballar hàbits i rutines dins d'una convivència.
- Superar reptes personals (ruta).
- Culminar aquesta convivència amb una promesa que es realitza durant
l'última nit dels campaments.

QUÈ SÓN ELS CAMPAMENTS?



És una una història que fa d'eix transversal de tots els

campaments. Les activitats i jocs giren al voltant d'aquesta

temàtica, com pot ser per exemple l'univers, els déus grecs, un

viatge en el temps o per diferents països, la televisió...

EIX D'ANIMACIÓ



Es un antic poble que està sent rehabilitat pels Scouts d'Aragó.

Està ubicat en un lloc accessible i en un entorn molt bonic amb

unes molt bones vistes. 

GRIÉBAL SCOUT CENTRE

Les instal·lacions inclouen terrenys

amples per poder acampar, accés a punt

d'aigua i electricitat, labavos, dutxes...

Dormirem en tendes d'acampanya en unes

parceles espaioses i ben comunicades.

El menjar ens el cuinaran els intendents.

El transport serà en autocar, a l'anada i a la tornada.





QUI VINDRÀ?

Eva
Carlota

Carla

Sonia

Arnau

Ilia

Nil

Carme

Maria

Carla

Ferran

Jordi
Yeray

Ariadna

Laura
Aleix

Intendència



UN DIA AL CAMPAMENT



Excursions

Tallers

Animacions

Moments de reflexió

Jocs de nit

Dia al revés

Activitats de servei. . .

ACTIVITATS



 5 mudes d'estiu (velles)

Pijama 

Bambes de recanvi 

Xancletes 

Banyador

Fulard

Samarreta blanca

Tovallola 

Roba d'abric

QUÈ CAL
PORTAR?

Material d'higiène personal

Cantimplora

Carmanyola, got i coberts

Lot

Gorr

 Una bossa d'escombraries

Crema solar i antimosquits

Capelina

Sac de dormir i màrfega

DNI

Targeta Sanitària Europea

Targeta Sanitària Individual (CatSalut)

(Confirmarem aquesta llista al

mes de juny)



PROMESA
És una tradició escolta molt especial. L'últim dia dels

campaments, els nens i nenes triaran els seus

padrins/madrines. Aquests caps i quel·les els faran

l'acompanyament i els ajudaran a triar la promesa,

quelcom que es vulguin comprometre a complir durant

el següent curs. A la nit, farem una celebració i

cadascú llegirà la seva promesa davant de tots els

companys i companyes.



DOCUMENTACIÓ

AUTORITZACIÓ EN PAPER

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA

FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA

FOTOCÒPIA CARNET DE VACUNES 



APORTACIÓParticipants: 235€

Germà/na: 185€

No inscrits durant el curs 21/22: 10€ de suplement per a l'assegurança

LA TRACA- SI ja tenim dades bancàries (inscrits 21/22). Es domiciliaran

els primers 100€ l’1 de juny i la resta l’1 de juliol. 

NO TRACA- Transferència al nostre número de compte  abans del 5 de

juliol de 2022. Indicar el nom del/la participant al concepte. Enviar a

latraca@lasalle.cat el comprovant de pagament.



Gràcies per venir!

DUBTES I PREGUNTES

www.latracalsp.com

latraca@lasalle.cat

@latraca.lasallepremia

@latracalsp


