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NORMATIVA DE LA CASA 

GRUPS DE COLÒNIES ESCOLARS 

1.ARRIBADA I SORTIDA DELS GRUPS 

1.1 Estades de dilluns a dimecres 

 Si l’entrada a la casa és al matí, el grup podrà instal·lar-se tal bon punt arribi. 

 El dia de sortida s’han de deixar lliures els dormitoris a l’hora de baixar a esmorzar 

per tal de facilitar la neteja.Les motxilles es poden deixar recollides a la sala que el 

responsable indiqui fins a l’hora de la sortida. 

1.2 Estades de dimecres a divendres 

 Si l’entrada a la casa és al matí, el grup podrà instal·lar-se sempre i quan sigui 

possible. Les motxilles es poden deixar a la sala que el responsable de la casa indiqui 

fins al moment que el grup es pugui instal·lar. 

2. MENJADORS I HORARIS 

 El servei de menjador va a càrrec dels professors de l’escola 

 Els dimecres, dia de canvis, els grups que entren i els que surten, poden coincidir a 

l’hora de dinar. Per tal d’evitar massificacions al menjador s’establiran dos torns. En 

el primer torn menjaran els grup que se’n van, i en el segon el que entren. 

 Les taules les pares, desparen i serveixen els corresponents del grup, així com la 

neteja de les mateixen amb l’ajut dels monitors de la casa. 

 En cas de voler endur-se a fora qualsevol dels àpats cal notificar-ho en el moment 

d’efectuar la reserva o bé en el moment de fer l’acomiadament. 

 Els menús es poden sol·licitar un cop està tramesa la reserva, podent existir 

modificacions per causes justificades. 

 Els horaris dels àpats són: 

A les   9:00h. esmorzar 

    A les 13:30h. dinar 

    A les 17:00h. berenar 

    A les 20:30h. sopar 

    L’últim dia l’hora de dinar és a la 13h. 
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3. DORMITORIS 

 Els dormitoris de la casa només es podran utilitzar per repòs o canvi de vestimenta. 

 No es pot fumar, menjar i beure a dins dels dormitoris. 

 Prohibit canviar les lliteres de posició. 

 La casa disposa de llençols de sota, coixins i mantes. 

 Cal dur sac de dormir. 

4. NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS 

 La neteja de la casa va a càrrec del personal de la mateixa. 

 Els components del grup tenen l’obligació de mantenir les habitacions, menjador, 

sales de tallers i sanitaris nets i endreçats, així com l’entorn de la casa. 

 El personal de la casa farà el repàs dels sanitaris i menjador. 

5.CALEFACCIÓ 

 És important no manipular els radiadors de calefacció. 

6. PISCINA 

 La piscina estarà oberta de les 11 a les 20h a partir de la última setmana de maig 

 Sota cap concepte es podrà fer ús de la piscina en horari nocturn. 

 Els torns d’utilització de la piscina ja estaran concretats en el programa d’activitats 

del grup, en cas contràri els torns els estableix el responsable de la casa i el 

coordinador d’activitats. 

 La casa disposa de servei de socorrista per a grups de colònies escolars amb activitats 

contractades 

7.ORNAMENTACIÓ 

 L’ornamentació de la casa només podrà realitzar-se en els espais destinats a tal 

efecte. 

8. DESPERFECTES 

 Qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions o a la casa serà valorat per 

l’Empresa i facturat a part dels serveis contractats. 

 El grup es farà càrrec dels possibles danys ocasionats en altres finques dels voltants. 

9.NO ES PERMÈS FUMAR A L’INTERIOR DE LA CASA 

 No hi ha cap espai habilitat de zona de fumadors. 


