EQUIP CAMPAMENT ESTIU
Equip d’acampada:
□ Motxilla d’acampada (maleta de
rodes NO)
□ Sac de dormir
□ Estoreta
□ Coixí (voluntari)
□ Motxilla escolar per a excursions
Roba (5 mudes ):
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Xandall
Samarretes de cotó
Pantalons curts de cotó
Roba d’abric (dessuadora, pantaló
vaquer llarg, etc.)
Calcetins d’esport de cotó
Roba interior (recomanable més
d’una per dia)
Pijama
Dos parells d’esportives i/o botes de
muntanya
Xancletes i/o sabates de riu
Banyador

□ Gorra (IMPRESCINDIBLE)
□ Impermeable
□ Dos bosses de fem per a la roba
bruta

Bossa d’higiene personal:
□
□
□
□
□
□
□
□

Pinta (Peine)
Pasta i raspall de dents
Gel i xampú
Condicionador per al monyo
Crema solar
Repel·lent d’insectes
Repel·lent de polls (recomanable)
Tovalla

Material per a menjar:
□
□
□
□

Plat, got i coberts d’acampada
Dos tovallons de tela
Sac de tela per a guardar-ho tot
Cantimplora

Altres:
□
□
□
□
□
□
□

Panyoleta
Llibreta
Bolígraf
Llanterna amb piles
Cartes i altres jocs de taula (optatiu)
Agulla i fil de cosir
Sabó i pinces per a la roba

NO ESTÀ PERMÉS PORTAR:
Mòbils, tablets, consoles o qualsevol altre aparell electrònic; llepolies ni menjar que no
siga utilitzat el primer dia ja que poden entrar insectes en les tendes d’acampada.
* ÉS RECOMANABLE POSAR EL NOM A TOT EL QUE ES PORTE PER EVITAR LES
POSSIBLES PÈRDUES.

Recomanacions i aclariments:
- Fer la motxilla i preparar tot el material junt al xiquet perquè sàpiga on ho té tot.
Sol passar que pensen que s’han deixat alguna cosa quan realment la tenen en la
motxilla però no saben on.
- És imprescindible i molt important que porten la gorra perquè no els agafe una
insolació, recordeu que anem a un lloc on fa molta calor i molt de sol.
- Conscienciar al xiquet que l’ús de la gorra i de la pinta és individual, és a dir, no
deu compartir-los amb els altres, ja que pot afavorir el contagi de polls. A més és
recomanable revisar els caps abans i després del campament per evitar la seua
propagació. (Normalment tots els anys algú n’agafa, però si podem evitar-ho millor).
- És recomanable, sobretot amb els més menuts, posar la roba de cadascun dels
dies en una bossa de plàstic diferent, és a dir, la roba del dimarts 7 en una bossa, la
del dimecres 8 en una altra, i així amb la resta de dies. Però heu de tindre en compte
que ens canviem de roba després de dutxar-nos (la roba dels dimarts 7 se la posen
després de la dutxa del dilluns 6). D’aquesta manera el xiquet ho té més organitzat i
més fàcil per trobar la roba. A més a més aquest campament domés hem de portar
roba per a la meitat de dies, perquè anem a ensenyar als xiquets a rentar-se la roba,
i tindrem un dia de fer la bugada.
- A la nit refrescarà així que és convenient que porten roba d’abric. En el cas dels
pantalons millor que siguen vaquers i llargs per a que quan fem jocs nocturns no es
punxen amb les herbes que puguen haver.
- És recomanable que les samarretes siguen de mànega curta en compte de tirants
per evitar que es cremen. A més, si són de colors clars millor, ja que d’aquesta manera
es redueix la sensació de calor.

