
CASAL DE JOVES 

NORMATIVA ESTIU 2021 

La heterogeneïtat d’edats i procedències dels i les participants a les activitats de joves del Club 

d’Esplai Bellvitge, requereix que tothom conegui la normativa de drets i deures de les activitats (que 

puc fer i que no puc fer). El coneixement, respecte i compliment d’aquesta normativa garanteix el bon 

funcionament, la convivència i la seguretat de les activitats. Per tant cal que us llegiu atentament 

aquest full on hi trobareu les normes de funcionament del CAMPAMENT o CASAL. 

Cal que tinguem en compte que les condicions del CAMPAMENT o CASAL són diferents de les que 

ens trobem durant el curs, per aquest motiu, és molt important que trobeu un espai de temps per 

parlar d´aquests acords de convivència.  

Heu d´entendre que com a col·lectiu seguim una sèrie de pautes comunes i que les heu de complir 

(encara que al vostre dia a dia o a casa les pugueu seguir o no).  

Àpats  

 Col·lectivament cantem una cançó de bon profit. Tot el grup s’espera per a començar a menjar.  

 Ningú repeteix fins que ho indiqui l’equip educatiu. 

 Cal menjar una mica de tot.  

 Cal que els i les joves amb algun tipus d’al·lèrgia o necessitat especial pel menjar ho facin constar a 

la fitxa d’inscripció i avisin als monitors/es abans dels àpats. 

 Mengem en els moments destinats a fer-ho i no a deshora.  

Activitats  

 Potenciar el diàleg alhora que vetllem pel respecte físic, verbal o d’actitud.  

 Fomentem el respecte pels altres. 

 Respectar els horaris.  

Conflictes  

 En situacions de conflicte raonarem i reflexionarem les coses.  

 No es permetrà, ni tolerarà cap acte de violència o assetjament sexual. 



 En cas de conflicte greu, violència de gènere o d’assetjament s´avisarà a la Direcció de l’Esplai i al 

tutor o tutora legal. 

Consums: tabac, alcohol i altres substàncies 

 No està permès comprar ni consumir tabac, alcohol o d’altres substàncies estupefaents.  

Altres consideracions 

 Està permès portar el mòbil, però, el seu ús estarà regulat per l’equip educatiu de joves i en cap cas 

s’utilitzarà durant les activitats. 

 L’equip educatiu i el Club d’Esplai Bellvitge no es fa responsable de perduda, robatori o trencament 

d'objectes i/o mòbils del grup de joves. 

  Els joves i les joves no heu de portar diners. 

Allotjaments 

 Cal respectar i fer un bon ús del material, mobiliari, estris, cuina … de l’allotjament (alhora que 

avisar de qualsevol desperfecte a l’equip de monitors/es).  

 Cal mantenir net i ordenat l’espai i entorns.  

 En acabar l’estada cal deixar les instal·lacions netes i endreçades i tirar la brossa.  

 A l'hora d'anar a dormir respectar a les companyes i companys que volen descansar, a l'igual que 

l'hora fixada pel silenci. 

El no compliment d’aquesta normativa podrà comportar sancions o l’expulsió 

esporàdica o total de l’activitat 

 

Jo (nom i cognoms) ........................................................................................ amb DNI/PASSAPORT 

......................................, jove del Club d’Esplai Bellvitge i Jo (nom i cognoms) 

........................................................................................ amb DNI/PASSAPORT ......................................, 

pare/mare o tutor/a, som coneixedors/es de la normativa i el règim disciplinari així com al compliment 

d’aquests punts.  

I per a que així consti, signen el present document a: .............de..................................de 2021  

Signatura, del pare, mare o tutor/a      Signatura, del/la jove 


