
JORNADES D’ESTIU ATENEU LES BASES 2020 
 

EL VIATGE INOBLIDABLE 

 

Aquest any 2020, degut a l’excepcionalitat de la situació generada pel 

COVID-19, el projecte de Jornades d’Estiu de l’Ateneu Les Bases es 

durà a terme, complint amb les mesures de seguretat establertes pel 

govern estatal i la Generalitat de Catalunya en referència a les 

activitats de lleure i esportives.  

 

Aquest document recull les idees i les característiques principals del 

projecte en format de preguntes i respostes. Els organitzadors podran 

exercir el dret de modificar els punts presentats per adaptar-se a les 

normatives i les mesures de seguretat de la forma que ho creguin 

convenient. 

Per a qualsevol consulta la podeu formalitzar al correu: 

jornadesateneu@gmail.com  

 

1-En quines dates es portaran a terme les Jornades? 

Es realitzaran jornades d’estiu de dilluns a divendres en les següents 

setmanes: 

1a SETMANA→ 22 AL 26 DE JUNY (4 dies, el 24 de juny és festiu) 

2a SETMANA→ 29 AL 3 DE JULIOL 

3a SETMANA→ 6 AL 10 DE JULIOL 

4a SETMANA→ 13 AL 17 DE JULIOL 

5a SETMANA→ 20 AL 24 DE JULIOL 

6a SETMANA→ 27 AL 31 DE JULIOL 

7a SETMANA→ 1 AL 4 DE SETEMBRE (4 dies, el 31 d’agost és festiu) 



8a SETMANA→ 7 AL 10 DE SETEMBRE (4 dies, l’11 de setembre és festiu) 

*En cas que hi hagi suficient demanda, es podrien oferir algunes 

setmanes d’agost. 

 

2-Quin preu tenen les jornades? 

El preu setmanal de les jornades és de 58 euros. Les setmanes en les 

que només hi ha 4 dies (del 22 al 26 de juny, del 1 al 4 de setembre i 

del 7 al 10 de setembre), el preu serà de 46 euros. 

 

3-Quina temàtica tindran les jornades? 

Aquest any la temàtica serà EL VIATGE INOBLIDABLE. Ens 

endinsarem en un una aventura on descobrirem nous mons plens 

d’emocions, aprenentatge i diversió. Creiem que després d’aquest 

mesos de confinament, tots tenim ganes de gaudir de l’estiu més que 

mai i per això, hem preparat diverses activitats, jocs i tallers, a través 

de les quals viurem diferents experiències sense anar gaire lluny. 

Cada setmana tindrà una temàtica concreta on farem les activitats 

estaran relacionades amb aquestes. 

Començarem amb SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU la primera setmana, 

on donarem la benvinguda a aquesta nova estació. Seguidament, 

iniciarem el juliol amb LA GIMCANA INFINITA, una setmana plena 

de reptes i a continuació, LA SETMANA CRAZY, un clàssic de les 

jornades on ens deixarem endur per la bogeria.  

Ens capbussarem a l’ODISSEA MARINA a la quarta setmana i a la 

cinquena viurem la setmana de L’ESCAPE ROOM, plena de misteris i 

enigmes. Acabarem amb una novetat sorprenent a la BLUE WEEK, un 

nou concepte que revolucionarà les jornades! Finalment, al setembre 

anirem AROUND THE WORLD en una setmana multicultural i 

clausurarem les jornades fent realitat els nostres somnis, VIVINT EL 

QUE SOMIEM. 

  



4-Per a quines edats estan pensades les jornades? 

Les edats que comprenen les jornades d’estiu són de 3 a 13 anys, des 

de P3 (cursat) a 1r d’ESO. Per tant, encara que l’infant tingui els 3 

anys, haurà d’haver finalitzat P3 per tal de poder participar-hi. En el 

cas d’infants de 2n d’ESO interessats en participar, caldrà comentar-

ho amb als coordinadors i si és possible s’acceptarà.  

 

5-Quantes places hi haurà disponibles? 

Enguany, limitarem el nombre d’infants a les jornades per poder 

complir en tots els protocols de seguretat i higiene. És per això que es 

reduirà circumstancialment el nombre de places a 50 nens/es per 

setmana. 

La disponibilitat de plaça es farà en rigorós ordre d’inscripció a les 

jornades i per tant, un cop quedin cobertes les places es tancarà la 

inscripció de la setmana corresponent. 

 

6-De quants infants seran els grups? Com s’organitzaran? 

La ràtio oficial dels grups d’infants per cada monitors són de 10. Aquest 

any cal destacar que les activitats es faran en aquests grups reduït i 

no per grans grups com fèiem en edicions anteriors de petits, mitjans 

i grans. És per això que en la creació de grups prioritzarem agrupacions 

per edats i per escoles, ja que creiem que es important que, a 

diferència d’altres edicions on fomentàvem grups heterogenis, aquest 

any puguin retrobar-se amb amics i coneguts. 

 

7-Es farà piscina? 

Aquest any i degut a les complicacions causades pel COVID-19, no es 

realitzarà activitats a la piscina interior ja que no podrem complir les 

mesures de seguretat entre usuaris i participants de les jornades.  

Alternativament, realitzarem jocs i activitats aquàtiques en un espai 

utilitzat únicament pels participants de les jornades, on es podran 

refrescar, mullar-se tant com vulguin diàriament. 



 

8-Quin material hem de portar? 

S’haurà de portar una motxilla petit amb l’esmorzar (recomanem 

fruita, fruits secs, entrepà petit...), una ampolla d’aigua, gorra i 

tovallola. Aquest any i com a mesura de protecció s’haurà de portar 

una mascareta amb el nom de l’infant marcat. 

Cada dia hauran de portar roba còmoda, banyador i xancletes 

esportives.   

*En els grups de P3, P4, P5 recomanem l’ús de xancletes tancades que 

es puguin mullar i permetin realitzar activitats esportives, per més 

comoditat. 

 

9-Quins mesures d’higiene es faran servir? 

Farem servir diverses mesures de protecció i higiene per complir amb 

el reglament oficial. 

• Serà obligatori accedir a l’interior de l’Ateneu Les Bases amb 

mascareta (infant i l’adult que l’acompanyi, si s’escau). Un cop 

realitzin les activitats amb el seu grup se la podran treure. Pel 

procés de recollida realitzarem la mateixa acció. 

• El monitor/a de cada grup disposarà d’una gel per rentar les 

mans al entrar, començar i acabar les activitats, abans i després 

de l’esmorzar i dinar, després de canviar d’espais i al sortir del 

centre. 

• Es mantindrà la distància de 2 metres entre usuaris del centre. 

S’evitarà l’ús d’espais comuns i es realitzaran les activitats per 

grups separats. 

• Es realitzarà una desinfecció del material utilitzat: pilotes, 

joguines i altres estris compartits, i espais diàriament, tan amb 

ventilació com amb els productes pertinents. 

• En el cas que el monitor/a ho cregui convenient, prendrà la 

temperatura de l’infant.  

 



10-Quines sortides i activitats es faran? 

Aquest any no realitzarem sortides a espais tancats on haguem de 

compartir material amb terceres persones. Tot i això, realitzarem 

sortides a parcs exteriors amb més freqüència, i realitzarem activitats 

a espais exteriors: solàriums, patí exterior i parcs del voltant de 

l’Ateneu. 

Les activitats a l’interior es faran en espais suficientment grans per 

realitzar els esports, jocs i gimcanes programades. 

 

11-Com es farà la recollida i l’acollida? 

Per fer l’acollida i recollida del centre, s’haurà d’accedir al espai de 

forma ordenada amb mascareta (adults i infants) mantenint la 

distància de dos metres de seguretat amb altres usuaris.  

Cada grup de 10 infants tindrà una aula assignada que és on es farà 

l’acollida i recollida d’aquell grup durant tota la setmana. Només podrà 

accedir a l’aula el monitor/a del grup corresponent i els participants 

d’aquell grup. Per garantir la seguretat, no es permetrà entrar a adults 

dins l’espai de l’aula.  

Per la recollida, haurà d’accedir a l’entrada de l’aula corresponent un 

adult i esperar a que l’infant surti. 

En el cas que hi hagi un gran nombre de persones agrupades a un 

espai comú (passadís, zona de recepció, etc.), demanem que es faci 

sempre respectant la distància de seguretat. 

Els infants que marxin sols hauran de portar una autorització firmada 

a l’inici de les jornades on s’indiqui.  

En tot cas, per accedir a l’espai Ateneu Les Bases serà d’obligat ús la 

mascareta. 

 

12-Com es farà el servei de menjador? 

Disposem de servei de menjador que es farà de les 13 a les 15h, 

seguint el mateix procediment d’altres anys. Cada infant haurà de 

portar la carmanyola amb el dinar i coberts que el monitor/a guardarà 



un cop rebi el tiquet corresponent. Aquest, es podrà obtenir a la 

recepció d’Ateneu el mateix dia, de forma esporàdica (un sol dia) o 

periòdicament. 

 

 


