Normes de l’esplai i gestió de comportaments inadequats.
La seguretat i el benestar físic i emocional dels / de les
participants de l’Esplai del Casal Riudomenc és la nostra
prioritat.
L’equip de monitors/es de l’Esplai del Casal Riudomenc
està format per voluntaris i voluntàries que dediquen una
part del seu temps lliure a preparar les activitats
setmanals i les colònies de l’Esplai.
A part del monitoratge, hi ha 4 monitors/es que formen
part de la Junta Directiva i una amb el títol de directora
d’activitats de lleure infantil i juvenil, sent-ne així els
màxims responsables a nivell organitzatiu, jurídic i legal i,
juntament amb els coordinadors, els encarregats
d’aquesta organització, dinamització i mediació de tot
l’equip de monitors/es.
La nostra tasca, entre altres, és principalment promoure i
proporcionar un entorn saludable, respectuós i divertit
als participants. Els acompanyem en la resolució de les
seves diferències i conflictes d’una manera positiva i amb
la transmissió de valors com el respecte mutu, la
solidaritat, l’amistat, la confiança, la humilitat, treball en
equip, joc net, esperit de superació, etc.
Quan el conflicte o el comportament és inadequat i
requereix la intervenció del monitor, s’escolten les causes
que l’han provocat, es raona amb el menor sobre les
conseqüències del comportament i li expliquem per què
es considera inadequat. A continuació ajudem als altres
infants involucrats a definir un pla d’acció per reparar el
dany causat i ens assegurem que han comprès l’error i
quin és el comportament més adequat que esperem pels
pròxims dies.
El nostre codi de conducta defineix les normes del centre
i la gestió del seu incompliment.
El nostre objectiu és que gaudeixin d’una experiència
inoblidable però per això necessitem la col·laboració del
menor.
Cal que comenteu abans de començar el curs aquestes
normes de conducta i signeu com a forma de compromís
per vetllar el compliment d’aquestes. També s’especifica
com gestionarem la infracció de les mateixes o dels
comportaments inadequats.

NORMES DE L’ESPLAI DEL CASAL RIUDOMENC
1) Política de no tolerància sobre el consum de
drogues, tabac i begudes alcohòliques. Està
terminalment prohibit la possessió o consum d’aquestes
dins del curs d’Esplai així com també dur qualsevol
objecte perillós que pugui causar danys personals o
materials: encenedor, navalles, petards, etc.

2) Política de no portar ni utilitzar elements
electrònics, telèfon mòbil ni càmera de fotos. Si
porten algun d’aquests elements seran requisats fins al
final de finalitzar l’activitat.

3) Escoltar i respectar les indicacions de l’equip de
monitors/es.
●
●
●

No abandonar el recinte de l’Esplai o escapar-se d’aquest.
Sol·licitar permís per sortir del lloc on es realitzen les
activitats.
Respectar les instruccions donades per l’equip.

4) Respectar a tots/es i a tot
-

Mostrar respecte cap als teus companys/es
d’activitats, a l’equip de monitors/es, personal de la
instal·lació és un dels valors més importants.
Això inclou respectar la seva intimitat, els seus
objectes personals i els seus sentiments.
Per aquest motiu està terminalment prohibit:
● Entrar al WC quan hi ha algú fent-ne ús.
● Utilitzar un llenguatge inadequat (paraulotes, faltes
de respecte, insultar o riure’s dels altres, amenaces
verbals o físiques, bromes i menyspreu cap a l’altre).
● Apropiar-se de coses dels altres companys/es.

5) Respectar les instal·lacions, material i medi
ambient
●
●
●
●
●
●
●

No llençar objectes a terra ni embrutar la zona
Mantenir neta i ordenades les sales.
Utilitzar el material amb respecte i cura.
Al final de les activitats ajudar als monitors/es a
recollir segons us indiquin.
No està permès pintar o col·locar adhesius a les
parets de les sales ni cap altre espai.
Estalvia energia: tanca les aixetes i el llum!
Estira la cadena del wc després de cada ús i neteja’t
les mans, sigues net i cuida’t.

6) Utilitzar roba adequada per cada activitat
No portar roba delicada, nova ni de valor. Dur el calçat
lligat (vambes i xancletes lligades). Recomanem dur roba
que es pugui netejar a 60-90ºC tal com indiquen des de
Salut Pública pel COVID-19.

7) Normes en activitats i joc
Promovem el joc net en les activitats i temps de lleure. No
s’accepten les trampes, llenguatge inapropiat o
comportaments violents cap a altres infants.
En el cas que es detecti alguna situació que violenti la
convivència en el grup serà tractat amb l’equip de
monitors/es i direcció. Aquesta també es comunicarà a la
família i acordarem una actuació conjunta per evitar que
es torni a repetir.

GESTIÓ DE COMPORTAMENTS INADEQUATS
O INACEPTABLES DURANT EL CURS D’ESPLAI
EXPULSIÓ IMMEDIATA
Els següents comportaments es consideren molt
greus perquè inflingeixen dany emocional o físic cap a
altres participants o a un mateix o poden provocar
greus
perills
pel
curs
d’Esplai.
Aquests
comportaments
poden
provocar
l’expulsió
immediata de l curs i no dóna dret a reemborsament
de cap tipus.
• El menor que es faci mal a si mateix
provocant-se lesions o amenaces d’intent de
suïcidi ha de marxar immediatament a casa per
rebre ajuda psicològica adequada.
• Portar drogues, alcohol o tabac.
• Portar objectes perillosos (armes, ganivets, objectes
explosius, petards) o fer foc de forma intencionada.

• Entrar al WC dels altres està terminalment prohibit.
Però si aquests actes es realitzen per fer burles o
pegar a algun altre menor (sigui novatada o altre
tipus de broma) implicarà l’expulsió immediata
independentment del que estigui fent.
• Està prohibit tot acte sexual, sigui d’abús o
consentit. Tampoc bromes sexualitzades.
• Faltes contínues d’indisciplina i respecte cap a altres
nens/es o cap a l’equip de monitors/es.
• Abús verbal o físic a altres participants de manera
intencionada i provocant dany emocional o físic
greu.
• Sortir de les instal·lacions del center d’esplai sense
permís o escapar-se.
En el cas d’infracció de normes o comportaments
inadequats es procedirà de la següent manera:
1) Avís verbal: quan una norma s’incompleix per
primera vegada i no s’ha produït un dany o resultat
greu l’equip de monitors/es responsable i direcció
avisarà verbalment al(s) menor(s) implicats que no
han seguit la norma. Raonaran amb ells/es sobre el
compromís mutu que han adquirit en aquestes
colònies i què pot passar si no la compleixen.
Aquests avisos permeten refermar la comprensió
del nostre codi de conducta i reflexionar sobre els
mateixos errors.
2) Temps de reflexió o de no participar en la següent
activitat: quan una norma s’incompleix per 2n cop
o el comportament del menor és irrespectuós,
l’equip de monitors/es i direcció pot aplicar una
conseqüència d’acord en el context dels fets.
Aquesta pot implicar pèrdua d’activitats com poden
ser la de la següent setmana, activitat
extraordinària, etc. Per donar temps a temps de
reflexió de durada variable per pensar el dany que
ha causat o que podria haver causat, per demanar
disculpes a les persones afectades i pensar quin ha
de ser el seu comportament els pròxims dissabtes.
També pot donar-se el cas que el monitor/a
decideixi assignar alguna tasca per realitzar en els
dissabtes
d’esplai
relacionada
amb
el
comportament no desitjat: recollir les sales, ajudar
a preparar el material, netejar els espais,... sempre
supervisat/da per un monitor/a.

3) Avís a les famílies (informe d’incident o mal
comportament).
Quan s’incompleix les normes per 3r cop o
davant d’un comportament que es considera
inacceptable, el monitor/a responsable del grup
corresponent s’encarregarà de fer arribar a la
família implicada un informe d’incidències o mal
comportament per tal d’informar què ha passat
i com s’està gestionant. Aquest document
s’especificarà quines normes està infringint i
quina ha sigut la intervenció del monitor/a.
Aquest informe serà revisat per la Junta de
l’Esplai i ha d’estar retornat signat per la família
implicada i pel menor afectat/da.
Si malgrat les actuacions dutes a terme el
menor/a no recondueix l’actitud, encara que
siguin infraccions considerades lleus poden ser
acumulatius i poden provocar l’expulsió del
menor al curs d’Esplai.
Per tant, un cop exposades i llegides les
normes de l’Esplai del Casal Riudomenc,
entenc que estan establertes per mantenir un
entorn segur i de respecte dins d’aquestes i em
comprometo a complimentar-les. I perquè així
consti, signo en acta:

