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CURS ESPLAI 2020/21 

Les indicacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i 
seran modificades si la situació epidemiològica així ho requerís 

16 de setembre de 2020 

DOSSIER INFORMATIU A LES FAMÍLIES 



C. Doctor Fleming, 22|Riudoms|info@esplairiudoms.org|www.esplairiudoms.org 
 

2 

 
 

Benvolgudes famílies, 

Gràcies per confiar un any més amb nosaltres!  

Som conscients que estem afrontant un any molt difícil amb reptes difícils. Estem 

encantats de tenir-vos amb nosaltres durant el curs, de plantejar-nos de fer-ho 

possible i desitgem que ho poguem gaudir tots/es en les màximes condicions de 

seguretat, amor i calidesa. 

En aquest dossier trobareu informació sobre temes importants per a planificar 

detingudament i amb antelació la seva participació en el curs d’esplai. És evident 

que vindrà marcat per la situació d’aquell moment i pot ser susceptible a canvis. Us 

recomanem una lectura acurada i dur imprès els apartats que se us indiquen 

correctament emplenats i signats. 

Malgrat que estem en una situació molt delicada, veiem factible proporcionar als 

infants i adolescents l’experiència de “viure l’esplai”, una construcció enriquidora 

de la seva persona a través d’un equip de monitors/es compromesos i entusiastes, 

que treballem des de la il·lusió, els somnis, l’amistat i la cooperació amb tots ells i 

elles.  

Així que, un any més, han d’enriquir-se de moments inoblidables, amb el fulard al 

coll i l’esplai al cor. 

Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte, 

Equip de monitors/es de l’Esplai del Casal Riudomenc 
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L’equip de monitors/es de l’Esplai del Casal Riudomenc està format per voluntaris que, a partir 

dels 17 anys, dediquen una part del seu temps lliure a preparar les activitats setmanals i les 

colònies de l’Esplai. Normalment el nombre de monitors/es durant el curs oscil·la al voltant d’unes 

50 persones, de les quals una part formen part de l’equip de les colònies d’estiu. 

A part del monitoratge, hi ha 5 monitors/es que formen part de la Junta Directiva i un/a amb el 

títol de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, sent-ne així els màxims responsables en 

l’àmbit organitzatiu, jurídic i legal. Juntament amb els coordinadors, els encarregats de 

l'organització interna de cada grup d'esplai, es vetlla per la dinamització i mediació de tot l’equip 

de monitors/es. 

 
 
 
 
Com a entitat assembleària, també hi ha una organització per comissions per tal de distribuir les 

tasques i assegurar un molt bon engranatge del curs en els següents grups de treball.  

En aquest curs, a part de les comissions habituals com solen ser material i altres funcions, de forma 

específica hem creat una comissió COVID-19, que s’encarregarà de la formació dels monitors/es, 

que vetllarà per adaptar els protocols i perfilarà aquestes en el context de l’esplai. 

CONTACTA AMB NOSALTRES 

El nostre mitjà de comunicació oficial no urgent és el correu electrònic (info@esplairiudoms.org). 

En cas d'urgència, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant als següents telèfons mòbils:

• 642 852 194 

• 642 852 254 

 
 

 

ORGANIGRAMA 

JUNTA DIRECTIVA DIRECTOR/A 

COORDINADORS/ES EQUIP DE MONITORS/ES 
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Criteris d’accés a l’esplai  

COMPROMÍS D’ABSÈNCIA DE SIMPTOMATOLOGIA 

Control dels símptomes, autoavaluació del seu estat de salut i compromís de no portar 

l’infant/adolescent a l’esplai en cas que presenti simptomatologia compatible amb COVID-19 o 

els hagi presentat els darrers 14 dies. 

Cal comunicar-ho via correu electrònic a info@esplairiudoms.org  

Les famílies i/o els tutors/es heu de verificar, setmanalment i abans d’anar a l’esplai, l’estat de 

salut del vostre fill/a i comprovar que NO presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES GENERALS 

Temperatura >37.5ºC Tos i/o dificultat 
per respirar 

Mal de coll (amb febre 
o altres símptomes) 

Refredat nasal (amb 
febre o altres símptomes) 

Fatiga, dolors musculars 
i/o mal de cap 

Mal de panxa amb 
vòmits i/o diarrea 

Si >14 anys: pèrdua 
olfacte i gust 
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A més, NO es pot assistir a l’esplai si es presenta algunes de les situacions següents: 

• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu/va per la COVID-19. 

• Està en espera del resultat d’una prova PCR o d’alguna altra prova de diagnòstic 

molecular. 

• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

• Es troba en període de quarentena domiciliària per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

MALALTIES CRÒNIQUES D’ELEVADA COMPLEXITAT 

En cas de patir malalties cròniques de risc per les complicacions de la COVID-19, considerem 

pertinent valorar si és necessària la seva participació a l’Esplai donat el risc i la complexitat del 

curs actual. Tanmateix, considerem que es podria valorar amb el seu pediatre de referència per 

saber si les afectacions del vostre fill/a són incloses en aquest grup i en el cas que recomani no 

assistir-hi, restem a la vostra disposició per oferir-vos de manera no presencial, la possibilitat de 

realitzar les activitats i adaptar-les per tal que les pugui fer a casa. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

A l’inici del curs, heu de signar una declaració responsable per la qual: 

* Heu seguit les normes i els criteris d’accés a l’esplai establerts. 

* S’informarà sobre qualsevol novetat al respecte a l’Esplai del Casal Riudomenc via telemàtica 

a info@esplairiudoms.org. 

* Permeteu fer l’intercanvi de dades personals entre el Centre de Salut de referència i l’Esplai 

del Casal Riudomenc amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis amb la relació 

a la gestió de casos. 
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EN CAS DE SÍMPTOMES 

Primerament, recordar que tots i totes podem ser portadores asimptomàtiques del virus i que, 

en cap cas, des de l’Esplai del Casal Riudomenc es tolerarà actituds que estimatitzin els 

afectats/des o que els discriminin. Es tracta de situacions d’una vulnerabilitat emocional, social 

i de salut molt delicada. Per aquest motiu demanem especial col·laboració a les famílies i que ho 

treballem amb els infants i adolescents per evitar actituds despectives. 

En cas de sospita de COVID-19 en algun membre de l’Esplai del Casal Riudomenc i aquest estigui 

present durant el desenvolupament de l’activitat i mostra simptomatologia relacionada amb 

aquesta, s’apartarà de forma discreta del grup en un lloc separat, s’avisarà a la família per tal de 

que reculli el seu fill/a i s’informarà al CAP de Riudoms. Si confirmen que és positiu/va, seran els 

serveis sanitaris els encarregats d'informar als infants i adolescents que conformin aquella 

càpsula sobre el protocol a seguir.  

Si es produeix un positiu fora de l’horari d’esplai però dins de les 48h, s’ha d’avisar igualment a 

l’Esplai del Casal Riudomenc per tal de facilitar la traçabilitat del possible contagi i el seguiment 

epidemiològic corresponent. 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà 

reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del document de 

“No assistència al centre educatiu per malaltia transmissible” de la Generalitat de Catalunya.  

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a 

l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, 

l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la 

realització d’una PCR de control. En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat 

mèdic per a la reincorporació a l’Esplai.  
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Durant activitat 

Esquema del protocol a seguir 

 

 

 

 

 

  ? Recollida del menor 

Avís al Centre de Salut 

Fora horari esplai 

Dins de les 48h després de 
l’activitat d’esplai: AVISAR a 
info@esplairiudoms.org i al 
Centre de Salut 

+ 
_ 

CAS CONFIRMAT: avisar a Centre Salut + 
info@esplairiudoms.org. 

Avís als participants de la seva càpsula corresponent 

Aïllament 
domiciliari 

CAS DESCARTAT (PCR negativa o no ha calgut fer-la) 

Es pot reincorporar un cop hagi cedit simptomatologia 
segons s’indica al document “No assistència al centre per 
malaltia transmissible” 
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Enguany hi haurà 6 grups d'esplai, amb la incorporació d'un grup d'infants per als més menuts: 

• MENUTS 

• PETITS 

• MITJANS 

• GRANS 

• JOVES 

• GRANS-GRANS 

Les inscripcions del curs d’esplai es limitaran a màxim 180 inscrits per tal que en cada grup hi 

hagi aproximadament 30 infants. 

Gestió de grups 

Les famílies han de confirmar la seva assistència a l’esplai abans del dissabte a través de la pàgina 

web. S'haurà de fer abans de les 14.00h del divendres previ a l'activitat d'esplai. 

Cadascun dels 6 grups d’edat s’organitzaran internament de la següent manera: 

* CÀPSULES DE 10 PARTICIPANTS: els infants s'organitzaran per grups de 10 que es formaran 

per ordre d'arribada o bé prèviament a l'activitat a partir de la llista d'assistència. Com que 

l'esplai és una activitat que es duu a terme una vegada a la setmana, no seran grups estables 

i aniran variant cada dissabte. L'objectiu principal és evitar aglomeracions a l'entrada i sortida 

i que la càpsula de 10 no es barregi amb d'altres durant l'activitat. 

Per tant, el control assistencial previ ens permetrà poder adaptar les activitats en funció del 

nombre d’infants que assistiran. Per això, tal com s'ha dit, serà imprescindible confirmar 

l'assistència per poder participar a l'activitat d'esplai. 

ESTRUCTURACIÓ 
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Per cada càpsula de 10 tindrà assignada una zona d’activitat i material propi que es 

desinfectarà abans i després del seu ús. 

Es registrarà setmanalment els participants d’aquesta càpsula en un fitxer amb les dades de 

filiació i contacte dels integrants en el cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal 

de facilitar la traçabilitat de contagis.   

* PAQUETS DE TRIANGLES I LÍNIES: en algunes activitats es podran realitzar combinats de 

càpsules en TRIANGLES (màxim 3 càpsules, és a dir, 30 participants) o en LÍNIES (màxim 2 

càpsules, és a dir, 20 participants). Dins d’aquestes formacions no hi haurà intercanvi de 

material i només es produirà en activitats conjuntes SENSE contacte directe entre particpants 

(respectant distàncies de seguretat de 2 metres). 

En tot moment serà obligatori l’ús de la mascareta homologada (veure apartat mascaretes). 

Els monitors/es estarem repartits/des amb la seva càpsula de referència corresponent. Seran els 

dinamitzadors/des durant l’activitat. Tindrà un kit de desinfecció (gel, mocadors de paper i 

desinfectant de superfícies, mascaretes de recanvi) per si ho requereix. 

Protocol d'entrada i higiene de mans 
El primer que es farà quan l'infant arribi a l'esplai serà prendre-li la temperatura i posar-li gel 

desinfectant a les mans. En cas de donar una temperatura superior als 37.5º, aquell dissabte no 

podrà realitzar l'activitat d'esplai. 

Seguidament, aniran amb el seu monitor/s de càpsula i passarem llista. Recordarem als infants i 

adolescents l’obligatorietat de rentar-se les mans abans i després d’entrar a l'WC, que es farà 

sempre a l'iniciar i finalitzar l'activitat. Es minimitzaran al màxim els encreuaments entre diferents 

grups i càpsules. 

Cada càpsula disposarà d'un espai per deixar-hi abrics, bosses, etc. que duguin al damunt els 

infants. 
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Zones d'activitat 

Es prioritzarà les activitats en càpsules a l’exterior, però en cas de pluja o en activitats interiors 

es distribuiran en els diferents espais de les escoles velles i/o altres espais del poble. 

Tots aquests espais estaran desinfectats abans i després de l’activitat, tal com marca el protocol 

de desinfecció dels espais de la Generalitat de Catalunya. 

A més, tot espai interior estarà ventilat abans de l’entrada i sortida dels participants almenys 15 

minuts i es mantindran les finestres obertes mentre aquests hi romanguin a l’interior (si 

meteorològicament és possible). Tota desinfecció quedarà registrada davant de cada espai 

interior.  

També estarà establert i senyalitzat el sentit de circulació per evitar aglomeració de persones, hi 

haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic i mocadors d’un sol ús en cadascun d’aquests espais. 

Donat que a l’hivern accedim al centre amb anoracs i jaquetes, cada infant/adolescent tindrà el 

seu penjador però veiem indicat que portin roba que es pugui rentar i desinfectar a 60ºC. 
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A continuació adjuntem un esquema dels espais interiors i exteriors que utilitzarem i repartirem 

entre els tres grups que comparteixen franja horària. Utilitzarem també les zones exteriors del 

poble, encara que les habituals seran aquestes. 
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Horaris d'entrada i sortida 

Els horaris d'entrada i portes d'accés també variaran en funció del grup d'esplai. És molt 

important respectar aquests horaris i ser puntual en l'arribada i sortida de l'activitat. 

GRUP D’EDAT HORARI PUNT DE TROBADA 

MENUTS 16:45—18:15 Porta Dr. Flèming (A1) 

PETITS 16:45—18:15 Porta C/ de la Sardana (A2) 

MITJANS 17:00—18:30 Porta Dr. Flèming (A1) 

GRANS 18:45—20:15 Porta C/ de la Sardana (A2) 

JOVES 18:45—20:15 Porta Dr. Flèming (A1) 

GRANS-GRANS 19:00—20:30 Porta Dr. Flèming (A1) 

Els grups que accedeixin per la Porta del Carrer Dr. Flèming (A1) utilitzaran els WC de la planta 

baixa, mentre que els que accedeixin per la Porta del C/ de la Sardana (A2), utilitzaran els WC de 

la primera planta. 

Mascaretes 

Serà obligatori l'ús de mascaretes homologades durant l'activitat d'esplai. Si són de tela, també 

han de ser homologades (han de portar filtre). A més, també serà necessari que els infants duguin 

una mascareta de recanvi. No estan permeses les mascaretes FFP3.  

L'esplai també disposarà de mascaretes quirúrgiques per aquells infants que perdin, trenquin o 

la tinguin en mal estat. 
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* REUNIÓ INFORMATIVA online per a les famílies el dimecres 16 de setembre a les 20:00h. 

És important assistir-hi ja que explicarem com serà el curs dins el context de la COVID-19 

i quin funcionament seguirem a l'hora de fer les preinscripcions i inscripcions, que 

presenten novetats respecte els anys anteriors. 

* Es pot trobar el vídeo al canal de youtube. 

Preinscripcions 

Seran telemàtiques i durant els dies 17 (començaran a les 21:00h), 18, 19 i 20 (acabaran a les 

23:59h) de setembre i hi haurà un límit de places de 180 participants. 

. 

 

Una vegada finalitzada la reunió, enviarem l'enllaç per correu electrònic i el penjarem a la nostra 

pàgina web. La preinscripció no tindrà cap cost. 

Inscripcions 

Quan s'hagi acabat el plaç de preinscripcions, sabent amb anterioritat si heu entrat al curs 2020-

2021, hi haurà el PERÍODE D'INSCRIPCIONS durant els dies 22, 23 i 24 de setembre.  

Per tal que no es formin cues ni aglomeracions, les durem a terme de forma esglaonada. Us farem 

arribar per correu l'horari d'inscripció que serà important respectar. També serà imprescindible 

presentar la documentació requerida degudament omplerta i signada. 

* Fitxa del participant (Annex 1). 

* Autorització del curs (Annex 2). 

* Declaració responsable per a les famílies en relació a la situació de la pandèmia generada 

per la COVID-19 (Annex 3). 

INSCRIPCIONS 

Important: és imprescindible formalitzar la preinscripció ja que, una vegada passat 
aquest termini, no se n'acceptaran més 
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* Autorització per entregar el vostre fill/a a una persona diferent dels progenitors/es i/o 

representant legal (Annex 4). 

* Normes de l'esplai i gestió de comportaments inadequats (Annex 5). 

* DNI del pare/mare o tutor legal. 

* Fotocòpia de la targeta sanitària del menor. 

* Fotocòpia del DNI dels participants majors de 14 anys. 

Beca esplai 

A més de la documentació anteriorment citada, si es vol sol·licitar la beca que gestiona l’Esplai, 

s’ha de dur també: 

• Nombre de membres del nucli familiar. 

• Certificat de convivència (demanar a l'ajuntament del municipi. L'ajuntament ha anul·lat 

els 6€ de la taxa que demanava abans, per tant, és gratuït). 

• Títol de família monoparental/ nombrosa/ títol de discapacitat (opcional). 

• Ingressos dels membres majors de 25 anys del nucli familiar.  

Per documentar això poden portar: 

o Declaració de la renda, nòmina de treball + informe de vida laboral. 

o Certificats de prestacions (de l'atur, RMI, PIRMI). 

o Informe de treballador/a social, àrea bàsica de serveis socials o Càrites. 
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Aquest curs reobrirem la nostra pàgina web (www.esplairiudoms.org) que bàsicament servirà 

per penjar-hi un resum de les activitats que duem a terme, les fotografies del curs, els enllaços 

d'inscripcions a les activitats que es realitzen durant el curs i la documentació necessària a portar.  

Cada família disposarà d'un usuari i contrasenya per poder accedir a les fotografies que els 

monitors i monitores realitzem durant les activitats. A diferència d'altres anys, ja no serà a partir 

de Google Drive, sinó que es podran visualitzar directament accedint a la pàgina web (tant per 

mòbil com per ordinador). 

La pàgina web actualment està en construcció i per aquest motiu, temporalment, podeu trobar 

tota la informació necessària per realitzar les preinscripcions i inscripcions a 

www.esplairiudoms.org/inici+curs. Una vegada estigui finalitzada, realitzarem un vídeo-tutorial 

per tal d'explicar-ne el seu funcionament. 

A més a més, com cada any, a través de les xarxes socials (Facebook, Instagram i twitter) podreu 

visualitzar algunes fotos del dia a dia de les activitats i notícies de com s’està desenvolupant 

aquestes. Aquestes no pretenen ser un mitjà exhaustiu ni específic de cada infant i adolescent, 

per la qual cosa no hi ha fotos de tots ells sinó que una representació senzilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÀGINA WEB I FOTOGRAFIES DEL CURS 

Recordeu que, si per drets d’imatge no autoritzeu que pugui aparèixer el vostre 

fill/a així ho heu de fer constar en la seva inscripció. 
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Normes de l’esplai i gestió dels comportaments inadequats 
La seguretat i el benestar físic i emocional dels nens/es i adolescents participants en el curs 

d’Esplai del Casal Riudomenc és la nostra prioritat. El nostre equip de monitors/es s’han estat 

molts de temps treballant de forma molt curosa, dedicant-hi el seu temps lliure i amb formació i 

experiència per crear unes activitats setmanals en un entorn saludable, respectuós i segur, 

divertit i únic per convertir-ho en una experiència personalitzada i totalment enriquidora. 

En aquest sentit, acompanyem als infants i adolescents a la realització personal i transmissió de 

valors com el respecte, el compromís, la solidaritat, etc. Per aquest motiu, els animem a 

solucionar les seves diferències i conflictes d’una manera positiva que permeti aprendre dels 

errors i entendre què significa el respecte mutu.  

El nostre objectiu és que el vostre fill/a gaudeixi d’una experiència inoblidable però per aquest 

motiu també necessitem la vostra col·laboració. És imprescindible que, abans de començar el 

curs, comenteu amb el vostre fill/a les normes de conducta de l’Esplai de Riudoms que trobareu 

a l’annex 5 i que es retornin signades per ambdues parts com a forma de compromís i entregar-

ho al monitor responsable en el moment de les inscripcions.  

Política de no utilitzar elements electrònics, telèfon mòbil ni 
càmera de fotos 
Un dels objectius de l’Esplai del Casal Riudomenc és la convivència i desenvolupament d’habilitats 

socials jugant i divertint-se. Recuperem els hàbits sans i creatius, esport, danses, temps de lleure, 

etc. Per això no creiem necessari l’ús d’aparells electrònics ni mòbils. En el cas de dur-ne se’l 

retirarà i restarà guardat fins a la recollida del menor.  

Llaminadures i snacks 
Està prohibit portar llaminadures i altres per a menjar. Aquesta constitueix un pol d’atracció per 

les formigues i altres animals i pot ser un risc per les persones al·lèrgiques.  

NORMES I PROCEDIMENTS DEL CURS 
ESPLAI 
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Diners 
En el preu d’inscripció del curs ja està tot inclòs així que NO han de dur diners extra, ja que no 

tindran ni temps ni oportunitat per gastar-lo. Si és necessari dur diners per alguna activitat en 

concret us ho farem saber sempre per correu electrònic. 

Excursions 

Durant el curs d’esplai s’organitzen excursions adaptades al grup d’edat del menor. Aquestes 

activitats formen part de la dinàmica del curs, si existeix algun impediment per a realitzar-les, 

demanem si us plau, que ens informeu en el moment de la inscripció. 

Objectes perduts 

És imprescindible marcar amb el nom i cognom TOTA la roba i material que porti a l’Esplai. Això 

facilitarà la identificació i podrem retornar els objectes perduts. 

Un cop finalitzades el curs d’Esplai mantindrem els objectes perduts durant una setmana. Passat 

aquest temps, els entregarem a la fundació o organització de caritat corresponent. 

Cal recordar que durant el curs els nens/es i adolescents disposen d’una caixa d’objectes perduts 

que s’hi van deixant les coses que es van trobant.  L’Esplai del Casal Riudomenc no se’n fa 

responsable dels objectes perduts així que demanem també que no duguin res de valor 

sentimental. 
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La informació de la fitxa mèdica de la inscripció al curs d’Esplai és confidencial i constitueix un 

element molt important per a l’organització i bon funcionament del curs.  

Cal que reviseu en detall i que, si us heu oblidat d’alguna informació o hi ha hagut algun canvi en 

la mateixa s’ha d’avisar al monitor/a responsable del vostre fill/a. 

El curs d’esplai ve carregat ple d’activitats i implica moltes interaccions socials amb altres nens/es 

i adolescents. Si el teu fill/a està en tractament psiquiàtric o psicològic demanem si us plau que 

ens informeu per vetllar pel seu benestar. 

Gestió dels malalts  

La salut i seguretat és una prioritat, per això l’equip de monitors/es rep formació de primers 

auxilis.  

És obligatoria la fotocòpia de la targeta sanitària de la seguretat social del menor per si fos 

necessari dur-lo a un centre de salut. Si disposen d’una assegurança mèdica privada poden 

proporcionar-nos la fotocòpia de la targeta de l’assegurança, però cal tenir en compte que no 

tots els centres públics ofereixen el conveni amb totes les assegurances privades. 

En realitzar la inscripció del curs d’Esplai, accepten les condicions generals d’aquestes i ens 

autoritzen a: 

* Realitzar petites cures i subministrar medicació en cas necessari com analgèsics, antipirètics 

(ibuprofè/ paracetamol) i antiinflamatoris, de formulació infantil i que es lliuren sense 

recepta sempre que no hi hagi cap contraindicació en la fitxa mèdica d’inscripció del menor. 

* Adoptar les mesures urgents i necessàries que es considerin més oportunes per salvaguardar 

la salut del seu fill/a, segons indicacions mèdiques si precisa en cas de necessitar tractament 

mèdic i/o ser hospitalitzat i/o ser intervingut quirúrgicament sense que l’equip de 

monitors/es hagi pogut localitzar els progenitors o representant legal. 

INFORMACIÓ MÈDICA 
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Per llei no estem autoritzats a proporcionar cap mena de medicació. Per aquest motiu les 

condicions generals impliquen l’acceptació d’aquests mínims que permeten poder resoldre i 

actuar certes situacions.  

 

 

 

 

 

Assegurança d’accidents 
Disposem d’una assegurança privada d’accidents per a tots els participants al curs d’Esplai ja 

inclosa en el preu d’inscripció. 

 

  

Important: cal tenir en compte tota la informació en relació al COVID-19, veure 
apartat corresponent. Des de l’Esplai del Casal Riudomenc en cap moment es farà 
públic l’afectat/da, només s’informarà al Centre de Salut per tal que facin traçabilitat 
amb la càpsula corresponent vetllant l’anonimat i confidencialitat de la persona 
afectada. 
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Aquest apartat és un recordatori per revisar que tinguis tot el material i documentació preparada 

d’obligat compliment. No et deixis res! 

* Fitxa del participant (revisar part mèdica). 

* Autorització del curs. 

* Declaració responsable. 

* Altres formularis:  

Autorització per entregar el menor a una persona diferent dels  progenitors o tutors 

legals 

Normes generals firmades per ambdues parts. 

* Fotocòpies del DNI del pare/mare o tutor legal, targeta sanitària del menor i del DNI 

dels participants majors de 14 anys. 

* Revisa sempre el correu electrònic.  

Revisa el correu electrònic de forma setmanal per si heu rebut alguna indicació per 

l’activitat del dissabte 

 

 

 

 

 

ESTÀS PREPARAT/DA? 

NO poden dur: 
• Mòbil ni aparells electrònics 
• Dolços i menjar 
• Diners  

Tot material que considerem que no està indicat que ho portin serà 
requisat. 





 
 

Autorització curs d’Esplai 2020-2021 

 

1r Cognom 2n cognom Nom Edat Curs Escolar 
     

 

En/Na _________________________________________________ amb DNI ______________,     

pare, mare o tutor legal de_______________________________________________________,      

autoritzo al meu fill/a a participar durant el curs 2015/2016 a les activitats i sortides               

organitzades per l’Associació Esplai del Casal Riudomenc. 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari           

adoptar en cas d’extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada. 

 

● Autoritzo a l’equip de monitors i monitores de l’Esplai a efectuar petites cures i              

subministrar, només, analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de formulació infantil i          

que es lliuren sense recepta. 

⃝ SÍ ⃝ NO 

● Autoritzo a l’equip de monitors i monitores de l’Esplai a utilitzar un vehicle privat per               

al desplaçament no urgent ni especialitzat del meu fill/a, en el cas de necessitar              

atenció mèdica. (en el cas d’excursions) 

⃝ SÍ ⃝ NO 

● Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/audiovisuals           

realitzats durant el curs per incloure’ls en la mateixa difusió de l’Esplai. (alguns             

d’aquets mitjans són xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook)  

⃝ SÍ ⃝ NO 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Riudoms, ______ de _____________ de 2020 

Carrer Doctor Flèming, 22 | Riudoms | info@esplairiudoms.org |www.facebook.com/esplaidelcasalriudomenc 

2020/2021



 
 
 
Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de pandèmia generada per la                
Covid-19 
 
Declaro sota la meva responsabilitat: 
 
□ Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que              

accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el            
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual en/na           
...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat          
organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin           
ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 
□ Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les                

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb                
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

 
□ Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na          

...................................... per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip              
de dirigents.  

 
□ Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na            

...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri        
l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.  

 
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na ......................................            
compleix els requisits de salut següents: 

 
□ Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,            

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 

□ No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19               
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies              
anteriors a la realització de l’activitat.  
 

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la                
Covid-19:  

 
□ Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la               

seva participació en l’activitat.  
  
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora: 
 
 
 
 
 
 
Riudoms, __ de setembre de l’any 2020 

Carrer Doctor Flèming, 22 | Riudoms | info@esplairiudoms.org |www.facebook.com/esplaidelcasalriudomenc 

 



 

Autorització per a la sortida de l’Esplai 2020-2021 

 

Jo, ________________________________________________, amb DNI _________________,     

pare/mare/tutor legal de: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

autoritzo a les següents persones a recollir el/s meu/s infant/s a la sortida de l’Esplai els                

dissabtes després de l’activitat corresponent durant el curs 2020-21.  

En cas de necessitar puntualment que algú altre el reculli, ho faré saber mitjançant un correu                

electrònic a l’adreça info@esplairiudoms.org. 

Persones a qui autoritzo Relació (mare, pare, avi, àvia...) 
  
  
  
  
  
 

El meu fill/a pot marxar sol de l’Esplai? SI    /    NO 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Riudoms, __ de setembre de l’any 2020 
Carrer Doctor Flèming, 22 | Riudoms | info@esplairiudoms.org |www.facebook.com/esplaidelcasalriudomenc 

 



La seguretat i el benestar físic i emocional dels 
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 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 un/a amb el títol de director/a 
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 embrutir 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 

Normes de l’esplai i gestió de comportaments inadequats. 



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: 
 
 
 
 
 
Data 
Signatura del participant del curs d’Esplai 
 
 
 
 
 
 
Data 
Signatura del progenitor o representant legal 
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