
 

NORMATIVA GENERAL DE CONVIVENCIA 

Criteri del monitor

RECOLLIDA DELS INFANTS 

MALALTIES

MATERIAL QUE CAL DUR

TOTS ELS DIES 

DIA DE L'AIGUA 

Per tal de ser rigorosos en la qualitat del nostre servei creiem en la necessitat d’incorporar una normativa general de 

funcionament adaptada a les necessitats dels infants, de les famílies d'aquests i de tot l’equip de monitors/es; amb finalitats 

educatives.                                                                                                                                                

Per garantir un ambient de convivencia educatiu positiu i de respecte entre tots els participants, hi hauran mesures disciplinaries per aquells que no 

vulguin, acceptin i compleixin les normes de convivència.

NORMATIVA CASAL D'ESTIU                                      

Recomenem que tot el material que porteu de casa vingui marcat amb el nom, per tal d’evitar pèrdues i, tanmateix, facilitar la feina de classificació i 

endreça als/les monitors/es. 

L’equip de monitors/es ha d'estar al corrent de la persona que s'encarregarà de la recollida del participant. 

En cas de no rebre l’autorització explícita no es lliurarà cap infant abans de comunicar-nos amb el pare i/o la mare, o tutor/a legal de l’infant. 

Portar vestuari adequat per a cada activitat programada.

Respectar totes les persones que fan possible que funcioni aquest casal, ja siguin participants, monitors, directors, pares, mares, conserges, … 

Respectar totes les instal·lacions que s’utilitzin.

Acumulació de 2 faltes greus

Faltar el respecte, insultar, pegar, bulling, trencar material, no fer cas als monitors,…

L’accés a les instal·lacions del casal queden restringides a aquells/es que no siguin monitors i/o participants del casal. Els pares/mares o tutors han 

d'esperar fora del centre per una major organització del servei. 

Tenir cura del material que s’utilitzarà el llarg del casal. 

Per tal de vetllar pel bé i el benestar dels vostres fills i/o de les vostres filles, aplicarem el següent Protocol d’Actuació:

1. Quan els infants estan malalts convé que no assisteixin al Casal. En primer lloc, perquè en aquestes condicions necessiten una atenció que el casal no li 

pot donar. En segon lloc pel risc de contagi cap als altres infants. 

* Falta lleu (avís verbal al participant).

2. Gorra pel sol. 

4. Per als més petits, portar roba interior i muda de recanvi. 

5. Cantimplora o ampolla d’aigua plena. 

3. Crema de protecció solar. 

2. Gorra pel sol. 

* Falta greu (avís verbal al participant i al pare/mare o tutor)

* Falta molt greu (expulsió del casal sense devolució del pagament)

4. Cantimplora o ampolla d’aigua plena.

5. Roba de recanvi en el cas de fer activitats d'aigua. 

1. Obligatori tenir aceptada l'autorització de sortida a la piscina/platja que es dona amb la matrícula. 

6. Per als més petits, portar roba interior i muda de recanvi.

3. Crema de protecció solar.

1. Calçat tancat per poder fer jocs i esport. (NO XANCLETES)

6. Portar semarreta del casal.

7. Portar el banyador posat de casa.

9. Bambes amb mitjons pel trajecte. 

10. Xancletes per entrar a la piscina/platja. 

11. Roba de recanvi per no anar amb el banyador mullat.

8. Tovallola. 



NORMATIVA PAGAMENTS 

1.  Els pagaments s'han de fer per transferencia bancària o en metàl·lic al centre.

2.  La plaça només serà reservada fent el pagament per anticipat abans de començar la setmana escollida. 

3. Només els socis de l'AMPA dels centres col·laboradors i les famílies monoparentals o nombroses tindran el preu reduït.

4. No es bonificarà els diners de la plaça en el cas d'haver fet la reserva i NO ASSISTIR AL CASAL SENSE AVISAR PREVIAMENT LA

SETMANA ANTERIOR, SENSACION ACTIVA contracta el personal en funció al número de nens i nenes inscrits.  NO ES POT CAMBIAR PER ALTRES SETMANES

5. La plaça de les excursions quedaran reservades amb el pagament del mateix una setmana abans.

GRUP WHATSAPP INFORMATIU

Utilitzem les noves tecnologies per fer-ne un bon us, els/les pares/mares o tutors, podran formar part d'un grup de whatsapp privat 

del casal les setmanes què estiguin utilitzan el servei per poder rebre informació directa diàriament. 

NORMATIVA DEL GRUP DE WHATSAPP:

GRUP DE WHATSAPP UNIDIRECCIONAL.

PER PODER ACCEDIR AL GRUP, EL/LA COORDINADOR/A DE CADA CENTRE FACILITARÀ A LES FAMÍLIES UN ENLLAÇ PER PODER-HI ACCEDIR.

L'USUARI PODRÀ ENTRAR I SORTIR DEL GRUP ELS COPS QUE VULGUI SEMPRE QUE TINGUI L'ENLLAÇ.

S'ENVIARAN FOTOGRAFIES I FILMACIONS A MIG MATÍ DELS PARTICIPANTS, ES NECESSARI QUE ESTIGUI AUTORITZAT EL DRET D'IMATGE DE LA INSCRIPCIÓ. 

FORMAR PART DEL GRUP, FARA VISIBLE EL VOSTRE NÚMERO DE TELEFON EN INFORMACIÓ DEL GRUP. 

LES CONSULTES S'ATENDRAN A OFICINES DE 8 A 14H I DE 15 A 17H.

SENSACIÓN ACTIVA - C/Horténsia, 49, 08880, Cubelles(Barcelona) - 930153536

(DISPONEMOS DE HOJAS DE NORMATIVA EN CASTELLANO PARA QUIEN LO SOLICITE)


