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CAMPUS 

DRONS I NATURA 
De l’11 al 17 d’agost de 2019 

De 8 a 17 anys 

A Colònies Cadí,  

al Mas de Muntanya Cal Caló de Cortariu 

Bellver de Cerdanya, La Cerdanya 

 

Construcció i programació d’un dron, vols amb dron, 

fotos, videos, carreres... i també seguiment d’animals, 

mapes, models 3D, anellament d’ocells, fototrampeig, 

curses d’orientació tecnològiques, ús d’apps de 

natura... 

La tecnología per acostar-nos al màxim a la natura! 

 

 

 

 

Preu: 395€ 

Més informació: www.coloniescadi.org/dronnatura 

 

http://www.coloniescadi.org/dronnatura
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Qui som?  

L’Associació Aula de Natura Cortariu-Cadí fa més de 30 anys que treballa per la conservació i 

divulgació del medi ambient amb diferents projectes tècnics i educatius. L’Aula de Natura 

Cortariu-Cadí gestiona la casa de colònies Colònies Cadí, on es realitzen gran part dels projectes 

i des d’on es poden treballar molts dels objectius de l’associació. 

Sempre hem procurat estar al corrent dels avanços tecnològics per incloure les noves eines als 

nostres projectes. Fa 3 anys vàrem començar a treballar amb la tecnologia dron per realitzar 

projectes mediambientals i vàrem crear la marca DronNatura (Seguiment de fauna, creació de 

mapes per seguiments de dunes, vols de control per plagues, models amb 3D per fins 

educatius...)  

Després d’aquest temps volem mostrar tot aquest coneixement al Campus Drons i Natura per a 

noies i nois interessats amb la tecnologia, que vulguin aprendre a utilitzar-la i conèixer les seves 

aplicacions, al mateix temps que realitzarem activitats de natura, de la mà de tècnics experts, per 

veure-la de ven aprop i amb tot el seu esplendor. Tot això sense renunciar a la diversió i 

convivència d’uns dies fent nous amics. Serem un grup reduït, de màxim uns 35 noies i nois, per 

poder treballar amb detall totes les activitats. 

 

L’equip estarà format per  

Geògraf especialista i titulat amb drons, monitor i director de lleure. 

Biòleg especialitzat i titulat en ornitologia, monitor de lleure i mestre d’institut.  

Directora i monitora especialitzada en el lleure juvenil. 
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ACTIVITATS CAMPUS DE DRONS 

Activitats Drons: 

Pràctiques de vol, Construcció d’un dron, Planificació de vols automàtics, curses de 

drons,  Visió amb ulleres a vista de dron, Tècniques per fer fotos i vídeos amb el dron, 

processament de les imatges per obtenir uns resultats espectaculars: 

Mapes, Models 3D, Models Digital d’Elevacions, Vídeo i fotografia aèria. 

 

Activitats de Natura: 

Anellament d’ocells, fototrampeig d’animals, seguiment de micromamífers, ús d’APPs per 

estudis de natura… 

 

Altres activitats: 

Geocaching, cursa d’orientació, excursions, tir amb arc, rocòdrom, observació d’estels… 

 

Organització: 

Arribada el dia 11 a partir de les 12 del matí amb dinar de casa 

Sortida el dia 17 a partir de les 3 de la tarda (els pares poden quedar-se a dinar si ho volen per 

9€ i avisant amb antelació)  

 

PREU: 395€ 
  

El preu inclou: 
  
6 pensions completes a Colònies Cadí, amb 
allotjament i àpats. 

Formació tècnica especialitzada amb drons 

Formació tècnica especialitzada amb natura 

Monitoratge d'activitats de lleure 

Tot el material necessari per les activitats i tallers 

Obsequi 

El preu no inclou: 
  
Dinar del primer dia 

Transport d'anada i tornada 

Dinar opcional de pares últim dia (9€) 
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COM FER LA INSCRIPCIÓ ? 

 

Per participar al Campus de Drons i Natura de DRONNATURA a la casa de colònies Colònies 

Cadí s’hauran de seguir els següents passos per tal d’inscriure el vostre fill/a: 

 

- Fer el pagament del campus al núm de compte: ES40 0182 2143 99 0201710997. 
Es necessita una paga i senyal de 200€ per reservar plaça, la resta s’ha d’ingressar abans del dia 15 de juliol. 

Enviar justificant de pagaments a dronnatura@aulanatura.org 

 

- Imprimir, emplenar amb MAJUSCULES i firmar la fitxa d’inscripció, la fitxa mèdica i el full 

d’autorització paterna que trobareu a continuació. 

 

- Escanejar els següents documents i enviar-los a: 

dronnatura@aulanatura.org amb l’assumpte: DronNatura2019(nomdelteufill) 

 

- Fitxa d’inscripció omplerta i firmada 

- Fitxa mèdica del nen/a 

- Autorització paterna d’assistència firmada 

- Targeta de la Seguretat Social (també serà necessària l’original pel campus) 

- Llibreta de vacunes (també serà necessària l’original pel campus) 

 

 

Aquesta informació és necessari aportar-la abans del dia 15 de juliol. 

 

Si teniu algun dubte truqueu al 636195113  

 

Gràcies. 
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FITXA D’INSCRIPCIÓ 

 

COLÒNIES i DIES   DronNatura2019  11-17 d’agost del 2017  

 

Nom nen/a   ........................................................................................................ Edat  .................. 

 

Adreça   ..........................................................................................................................................   

 

Població   ................................................  CP   ...................  Província   .......................................  

 

Telèfon fix   ............................................................   Mòbil   ...............................………….......…..  

 

E-mail   ........................................................................................................................…………….  

 

Curs Escolar   .....................................................  

 

Principals aficions   .........................................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................... 

 

Descripció del caràcter ................................................................................................................... 

 

.........................................................................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................... 

 

Signat pels pares o tutors  

 

DATA DE LA SIGNATURA:   .......................................................................................................... 
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FITXA MÈDICA  

 

Malalties importants que hagi patit   ...............................................................................................  

 

Malalties que pateixi actualment   ..................................................................................................  

 

Pren algun medicament? ................. Nom .....................................................................................  

 

Dosi  ............................................................................................................................................... 

 

Té alguna al·lèrgia o alguna intolerància alimentària? Quina? ......................................................  

 

..................................................................................................................... *adjuntar informe mèdic 

 

 

Té la vacuna antitetànica?   ...............   Data de la última vacuna   ...............................................  

 

Es fa pipí al llit?    ................................................... En cas afirmatiu portar protector de matalàs.  

 

Altres observacions    .....................................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

Nº de la Targeta Sanitària: ............................................................................................................. 

 

Signat pels pares o tutors  

 

DATA DE LA SIGNATURA:   .......................................................................................................... 
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AUTORITZACIÓ DELS PARES / TUTORS 

 

En/Na   ............................................................................................................................................ 

 

amb NIF   ................................ i adreça ......................................................................................... 

 

Autoritzo al meu fill/a   .................................................................................................................... 

    

per anar al Campus de Drons i Natura a Colònies Cadí els dies ................................................... 

i per a:  

 

1. Realitzar les activitats físic-esportives especificades en el programa. 

- Cursa d’orientació, Rocòdrom, Banyar-se a la piscina, Anar d’excursió pel Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, Tir amb arc... 
 

2. Intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent 

equip mèdic, en cas d’urgència. 

3. Rebre petites cures i medicaments com analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de formulació 

infantil per part dels dirigents. Sempre i quant el metge d’urgències així ho especifiqui. 

4. Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar 

atenció mèdica.  

5. Autoritzo a fer fotografies de grup on hi aparegui el nen/a que he inscrit. 

6. Accepto i estic d’acord amb les condicions de la inscripció. 

7. Accepto i estic d’acord amb les Condicions Generals especificades en el programa. 

8. Autoritzo a rebre informacions relacionades amb les activitats de la casa de colònies al correu 

electrònic o a l’adreça particular. 

 

Signat pels pares o tutors   

 

DATA DE LA SIGNATURA:   .......................................................................................................... 
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MATERIAL NECESSARI PER LA MOTXILLA 

 

El material que cal que porteu a la motxilla per al Campus de Drons i Natura a Colònies Cadí es 

el següent: 

 

- Motxilla gran per posar-ho tot a dins 

- Motxilla petita d’excursió 

- Llençol de sota, Coixinera i Sac de dormir 

- Roba còmode per 8 dies (amb samarretes màniga llarga i jerseis) 

- Jaqueta impermeable amb caputxa o “anorac” 

- Llanterna i piles de recanvi (seria molt millor si és un frontal) 

- Un calçat de muntanya (botes) i un calçat del tipus bambes 

- Carmanyola i Cantimplora (si pot ser d’almenys un litre, millor) 

- Gorra o barret de roba 

- Banyador, tovallola i xancletes (si cal taps, també) 

- Necesser amb gel, xampú, raspall de dents, pasta dentifrícia, pinta... 

- Crema solar i colònia contra els mosquits 

- Pijama (o muda per dormir), si pot ser de màniga llarga millor 

- Mòbil o tauleta 

- Quadern de camp (llibreta petita) i llapis (per anotar les curiositats que es vagin observant) 

- Targeta de la seguretat social (original) 

- Llibreta de vacunacions (original) 

 

Feu la motxilla amb els vostres fills perquè sàpiguen quines són les seves coses i aneu posant 

una creu al davant a mesura que ho aneu tenint tot preparat. Si a les peces de roba hi posa el 

nom sempre és més difícil que es perdin. 
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CONDICIONS GENERALS 

Inscriure’s en aquestes colònies implica acceptar aquestes Condicions Generals d’Espai 

Natura. 

- Cal saber que si no s’arriba a un grup de mínim 15 persones s’anul·laran les inscripcions 
i que circumstàncies imprevistes poden donar lloc a l’anul·lació de les colònies. 

 

- Durant les colònies no es permeten visites de familiars ni amics. Si heu de venir per alguna 
causa justificada, telefoneu abans al coordinador. 

 

- Els nens no trucaran durant el campus. Penseu que si hi ha algun problema ja us trucarem 
nosaltres. Si per alguna causa justificada heu de trucar vosaltres, feu-ho als vespres de 
20:00 h. a 21:30 h. 

 

- No porteu roba nova, ni de marca, ni tampoc objectes de valor com rellotges, reproductors 
MP4, telèfons mòbils, càmeres, iPods, PSP, etc…. Només allò necessari per les activitats. 

 

- Si porteu diners, es millor que els doneu al vostre monitor i que ell els administri. 
 

- DronNatura no es fa responsable de la pèrdua, trencament o robatori dels objectes 
personals. 

 

- No porteu encenedors ni llumins. 
 

- Cal que marqueu la roba i les diferents peces de l’equipatge. També podeu posar un llistat 
amb totes les coses que es porten a la motxilla per assegurar-se de que hi són totes. 

 

- Cal portar la targeta sanitària i la llibreta de vacunacions originals del nen/a. 
 

- Es bo mirar les previsions del temps pels dies del campus abans d’acabar de fer la 
motxilla, per tal d’escollir més bé les peces de roba i el calçat més adient. 

 

- Recomanem fer la motxilla conjuntament nois/noies amb pares/mares/tutors, per saber 
amb certesa que s’hi porta, on es col·loca  i per no deixar-se res. 

 

- Abans d’anar de colònies feu una revisió als cabells dels vostres fills/es per si tenen polls 
i si fos el cas posar-hi solució. 
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Pel seu bon funcionament, el campus de DronNatura tenen unes normes que cal conèixer i 

complir: 

Faltes molt greus (comporten l’expulsió) 

- Agressions físiques i comportament violent                                                

- Consum de begudes alcohòliques                                                                     

- Consum de drogues  

- Bulling                                                                                                               

- Escapar-se                                                                                                          

- Robar                                                                                                           

- Posar en perill la seguretat dels companys                                                                         

- Fumar 

 

El pare/mare/tutor haurà de recollir el nen/nena o fer-se càrrec de les despeses que es derivessin 

d’aquest fet. En cas d’expulsió mai no es retornarien els diners pagats per les colònies. 

Faltes greus (aquestes faltes es comunicaran als pares/mares/tutors. Si persisteixen, dues 

faltes greus equivalen a una de molt greu i també  serà motiu d’expulsió) 

- Fer malbé mobiliari o bens de la instal·lació.                                                         

- Faltes de respecte al personal de la instal·lació, als companys o als monitors.                         

- Amagar informació mèdica rellevant.                                                                      

- No seguir les normes de seguretat establertes. 

 

Faltes lleus ( la reiteració de faltes lleus comportarà una falta greu) 

- No respectar el descans dels altres estadants.                                                              

- No mantenir ordre a l’habitació.                                                                                   

- No fer les tasques assignades pels monitors.                                                                    

- No participar activament a les activitats.                                                                    

- Portar el mòbil. 

 

Tots els danys causats a les instal·lacions durant l’estada seran avaluats pels dirigents de 

DronNatura, es posarà en coneixement dels pares/mares/tutors del noi/a i s’hauran de pagar a 

l’acte. 

Confidencialitat de dades 

- Les dades de caràcter personal que es facilitin al fer la inscripció quedaran guardades als 

arxius de DronNatura i no se’n farà cap ús tret dels acceptats pels pares, mares o tutors 

a la inscripció. Els pares, mares o tutors sempre podran exercir els seus drets d’accés, 

rectificació i cancel·lació d’aquestes dades mitjançant una comunicació escrit a 

DronNatura. 


