
 

Normativa esplais i agrupaments 
 

Arribada i sortida dels grups 
- Si l’entrada a la casa és al matí, el grup podrà instal·lar-se, sempre que sigui possible, 

abans l’hora de dinar 
- Si el primer àpat és el berenar/sopar el grup pot arribar a partir de les 16:00h. 
- El grup que ocupa la casa, haurà de desallotjar les habitacions l’últim dia, abans de les 

12:00h (sempre que per necessitats de la casa no s’hagi de fer abans) per a facilitar les 
tasques de neteja, podent deixar les motxilles a l’espai on els indiqui el responsable de 
la casa fins l’hora de marxar 

 
Menjadors i horari d’àpats 

- Les taules les paren, desparen i recullen els nens i nenes amb l’ajut dels monitors. 
Possibilitat de que aquest servei el realitzi personal de la casa. 

- Serveixen els monitors per tenir cura que els nens i nenes mengin de tot, en la 
quantitat adequada i que no es llenci menjar. Qualsevol canvi haurà de  consultar-se 
prèviament a l’estada amb la responsable de la casa. 

- En cas de voler endur-se qualsevol dels àpats fora de la casa, cal notificar-ho amb 
temps suficient i a poder ser, en el moment d’efectuar la reserva. 

- Menús o necessitats especials referents a la intendència de la casa s’han de notificar 
amb temps suficient i a poder ser, en el moment d’efectuar la reserva. 

- Els menús es poden sol·licitar un cop està tramesa la reserva, podent existir 
modificacions per causes justificades. 

- Els horaris d’àpats són: 
 

 Horari d’estiu:  

     9:00 h.  Esmorzar 

13:30 h.  Dinar 

     17:00 h.  Berenar 

                  20:30 h. Sopar     

 
- La casa disposa de la normativa del menjador. El vostre grup l’explicarà als nens i 

nenes en arribar a la casa de colònies per tal que el menjador funcioni correctament. 
Els responsables del grup vetllaran per a que es compleixi.  

- Està prohibit fumar dins la casa de colònies. 
- No es podran fer activitats dins el menjador 
- No es traurà de la cuina/menjador cap tipus d’estri per fer activitats 8 plats, gots, 

culleres...) El grup ha de portar el seu material d’activitats. 
- Disposeu de nevera a l’entrada del menjador. 
- L’accés de la cuina està prohibit. Només hi accedirà el personal autoritzat 

 
Horari de descans 

- Demanem respecte pel descans de tothom que ocupa la casa de colònies. A partir de 
les 12h convé guardar silenci i mantenir les llums apagades 

 
 
 



 

Habitacions 
- No es podran utilitzar els dormitoris de la casa per cap altre activitat que no sigui el 

repòs o canviar-se de roba. 
- És necessari utilitzar sac de dormir. 
- No es pot fumar, beure o menjar dins els dormitoris 
- No es poden canviar de posició les lliteres ni moure baranes 
- Les habitacions quedaran tancades durant tot el dia, únicament restaran obertes 

durant la nit 
- No es poden treure de els matalassos, llençols, coixineres de les habitacions, sota cap 

tipus de motivació 
- No es pot sortir ni reunir-se a les escoles d’emergència, ni tampoc accedir a les 

habitacions per aquesta escala.  
- Cal portar sacs i llençols pels llits 

 
Neteja de les instal·lacions 

- La neteja de la casa va a càrrec del personal de la mateixa. 
- Els components del grup tenen la obligació de mantenir les habitacions, menjador, 

sales de tallers i sanitaris nets i endreçats així com l’entorn de la casa per tal de facilitar 
la neteja 

 
Ambientació 

- La ornamentació de la casa sols podrà realitzar-se en els espais destinats a tal efecte 
- No està permès fer gimcanes ni jocs de terror a l’interior de la casa 
- Si es necessita cap tipus de mobiliari (taules o cadires) cal parlar-ho amb la 

responsable de la casa 
- Les activitat amb pintures, fang i altres materials similars, s’han de realitzar a les sales 

exteriors de la casa 
 
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 a altres finques dels voltants 
 
Exteriors 

- Cal tenir cura de les zones exteriors i respectar les zones restringides i netes 
- Es prohibeix l’accés al voltant de la zona de la carpa 
- La zona del parc infantil és per a ús de menors de 8 anys. Cal respectar-ho 
- Està prohibit l’accés a la zona del parc d’aventura sinó és amb la supervisió del nostre 

tècnic i amb la reserva de l’activitat 
 

Exteriors_Piscina 
- L’horari de la piscina és de 10:00 a 20:00h.  
- El grup haurà de portar un monitor titulat per a l’ús de la piscina 

 
La casa té el deure de vetllar per les instal·lacions i exterior de la finca. Qualsevol 
comportament anormal es parlarà amb els responsables de l’agrupament per buscar solucions 
i/o mesures. 


