
Memòria justificativa de l'activitat d'educació en el lleure a l’estiu (annex 4)

Dades de l'entitat/empresa
Nom de l’entitat/empresa (*)                NIF / CIF (*)

    

Telèfon (*) Correu electrònic

    

Dades del projecte
Nom del projecte (*)

Lloc de realització de les activitats (*)

Dates de realització de les activitats (*)

Horari de les activitats (*) Número de monitors/es totals (*)

Número de monitors/es titulats (segons Decret  267/2016) (*) Número de monitors/es en pràctiques (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria

Número de participants 

Franges d’edat Dona Home No binari

Infants amb 
necessitats 
educatives 
especials

Infants de 
Serveis Socials

Número 
d'infants del 
Pla Educatiu 

d'Entorn

(*) Camps d'entrada obligatòria 1/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)



Nivell d’assoliment general dels objectius plantejats
Explicar amb detall (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 2/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)



Nivell d’assoliment dels objectius plantejats per a cada franja d’edat/grup de convivència
Explicar amb detall (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 3/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)



Descripció de les accions dutes a terme per garantir el respecte a les mesures de prevenció del 
contagi del Covid19 i valoració de les mateixes
Explicar amb detall (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 4/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)



Comunicació i difusió: Descripció de les accions dutes a terme
Explicar amb detall (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 5/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)



Agents que han col·laborat en el projecte
Explicar amb detall (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 6/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)



Indicadors d’avaluació recollits (enquesta a les famílies, recull de les aportacions de l’equip de 
monitors, recull de les opinions dels infants...)
Explicar amb detall (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 7/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)



Valoració global del projecte
Explicar amb detall (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 8/8IN
S1

73
 v

02
(2

1)
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