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1.

PRESENTACIÓ GUAITA 360

QUI SOM I QUÈ FEM?
Guaita 360 és una empresa nascuda a Castelló d’Empúries el novembre de 2017 amb la intenció de participar
en projectes educatius, socials i de lleure que ajudin a millorar la convivència i els valors de la Infància i
Joventut de la nostra comarca, l’Alt Empordà.
La intenció de Guaita 360 és deixar petjada en la joventut a través
d’activitats de lleure educatiu on es diverteixin, puguin vincular-se amb
el grup i adquirir nous aprenentatges i integrar valors humans, grupals i
socials.
Un dels nostres principals objectius és crear un entorn segur on tothom
hi tingui un espai, puguin sentir-se ells/es mateixos/es i puguin créixer a
través d’experiències i activitats experiencials, que els enriqueixin i els
motivin.
Un altre missió important de Guaita 360 i compartit amb els dos casals és tenir molt present el territori que
ens envolta, ric i variat dins de la pròpia comarca.
Tots els objectius que plantegem, tenen com a base, buscar la màxima seguretat possible i vetllanr per la salut
física i emocional dels nostres participants en tot moment.

2.

VALORS DELS NOSTRES CASALS

●

Fomentar la participació i convivència en temps de vacances escolars d’estiu.

●

Afavorir el contacte i la socialització dels joves.

●

Facilitar la descoberta de l’entorn proper.

●

Facilitar jocs, dinàmiques i activitats que estimulin la creativitat, imaginació, iniciativa,
responsabilitat i civisme dels joves.

●

Gaudir de recursos i activitats lúdico-educatives fonamentalment dutes a terme a l’aire lliure.

●

Afavorir l’educació en valors i l’adquisició de noves capacitats i habilitats mitjançant activitats
lúdiques dutes a terme en el medi natural.

●

Contribuir al creixement integral dels joves i fomentar el respecte per l’entorn natural.

3.

ESTIU JOVE: UBICACIÓ I ACTIVITATS

Dates: juliol i agost (del 1 de juliol al 31 d’agost. Inscripcions mensuals)
Horari: de 9h a 13h (al llarg de cada més hi haurà acampades i activitats de tot el dia que sortiran de l’horari
habitual)
Ubicació i camp base: CAR JOVE DE ROSES
Edat participants: de 12 a 16 anys
Proposta d’activitats: Activitats de lleure variades, tallers, manualitats, sortides, excursions, gimcanes,
nocturnitats de campament i de bivac... i moltes altres sorpreses més!

4.

AVENTURA JOVE: UBICACIÓ I ACTIVITATS

Dates: juliol i agost (del 1 de juliol al 31 d’agost. Inscripcions mensuals)
Horari: de 9h a 13h (al llarg de cada més hi haurà acampades i activitats de tot el dia que sortiran de l’horari
habitual)
Ubicació i camp base: GIMNÀS ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA
Edat participants: de 12 a 16 anys
Proposta d’activitats: Activitats de lleure variades de temàtica esportiva i enfocades a les possibilitats que ens
ofereix el territori. Inclou activitats nàutiques, terrestres, sortides a peu, en bicicleta, nocturnitats d’acampada
i bivac... i moltes sorpreses més!

5.

PROGRAMACIÓ

La programació dels dos casals de joves tenen una característica molt important en comú i que serà una de les
peces claus per mantenir la curiositat i l’efecte misteri dels participants...

LA PROGRAMACIÓ ÉS SORPRESA!!!!!!!!!!!!!

Sí, sí,... ho heu llegit bé! Evidentment hi ha una programació, però els i les joves l’aniran descobrint a mida que
avancin els dies de casal a través de pistes i informacions que aniran rebent per part dels monitors/es el dia
previ a cada activitat.
L’objectiu de la programació sorpresa, és mantenir els joves i les joves vinculats a la participació, deslliurar dels
prejudicis que es poden tenir sobre algunes activitats, així com fomentar l’autonomia i la pròpia
responsabilitat de cada jove.
Famílies, no patiu! Els farem un recordatori cada dia als vostres fills/es a través de whatsapp de quin és el
material que s’ha de portar i en cas de dubte, podeu preguntar als vostres monitors/es i director/a de cada
casal.
En el cas que les famílies, pugueu necessitar la programació d’algun dia en concret per temes organitzatius,
ens podreu contactar i us ho facilitarem sense cap problema, això sí, us demanarem que no hi hagi filtracions
d’aquesta programació amb els participants.
Per altra banda, si per motius de salut, mobilitat o qualsevol altra qüestió, cregueu important
comentar-nos-ho en relació a la programació, podeu posar-vos en contacte amb el director/a del casal per a
comentar-ho.

6. MATERIAL
El material anirà lligat a la programació. Avisarem cada dia als joves quin material han de portar l’endemà. En
casos especials com l’acampada, avisarem amb més antelació.
De totes maneres, per la gent més previsora ja us avancem el material principal que farem servir més menys
sovint al llarg de l’estiu:

MATERIAL INDISPENSABLE DIARI
-

Crema solar, gorra i ulleres de sol (protegim-nos dels rajos UVA )

-

Litres d’aigua per combatre la calor i si pot ser amb ampolles reutilitzables o cantimplores

-

Esmorzar de mig matí per agafar energia (evitem embolcalls d’un sol ús)

-

Roba còmode i que sempre es pugui embrutar (mai se sap què pot passar en una gimcana)

-

Sabates esportives còmodes per caminar

MATERIAL PER A ACTIVITATS ESPECÍFIQUES
-

Bicicleta en condicions, casc i armilla reflectant

-

Banyador, tovallola i xancles

-

Sabates o botes de muntanya per caminar de ruta

-

Escarpins per banys en cales, rius i esports nàutics

-

Equipació per a fer “snorkle” (aletes, tub i ulleres d’anar sota aigua)

-

Sac de dormir i màrfega

MATERIAL TOTALMENT PRESCINDIBLE
Els mòbils i altres aparells d’electrònica, així com diners. L’equip de monitors i la coordinació no ens fem
responsables d’aquests tipus de material. En tot moment, fomentarem una desconnexió dels aparells
electrònics durant l’activitat, malgrat els puguin portar per fer-ne ús fora.

7. GRUP I EINES DE COMUNICACIÓ
Com ja hem comentat abans, hi haurà diferents canals de comunicació.
Cada dia d’activitat, es repassarà amb els joves quin material es necessita i què caldrà tenir en compte en
l’activitat del dia següent.
Tot i així, es donarà a diari el recull de la informació a través del grup de whatsapp de joves que hi haurà a cada
casal amb el seu director.
Per a altres dubtes, preguntes o peticions de les famílies amb el vostre director referent, podreu enviar un
correu electrònic o trucar als números de telèfon del vostre director en cas d’emergència.
Els correus electrònics de contacte són:
-

estiujove360guaita@gmail.com (Pavlo Bylo)

-

Aventurajove360guaita@gmail.com (Emma Parnau)

