
NORMATIVA COLÒNIES ESTIU 2021 
Esplai Bon-Vent  

Casa i instal·lacions  

Conserva les instal·lacions tal com les has trobades  

No entris a les sales amb el distintiu de prohibit  

Respecta els límits d’entorn establerts  

No estiguis en un espai on no hi hagi unx monitorx  

Recull el material utilitzat en l’hora lliure  

Tanca les fonts i la llum després d’utilitzar-les  

*Evita estar en contacte amb altres grups (si n’hi ha)  

*No entris a les habitacions d’altres grups  

Habitacions  

No pugis a cap llit amb sabates  

Tingues l’habitació i el teu material net i endreçat tota la setmana  

Respecta el descans de les i els altres  

Respecta la roba i el materials dels i les altres  

Dorm al teu llit  

No treguis coixins o matalassos de l’habitació, ni moguis les lliteres de lloc 

*A les habitacions només es va en hora de dutxa i per a dormir o amb autorització 
del/la monitora 

*Segueix mantenint la distància de seguretat durant la nit  

*Durant la nit, no t’aixequis del llit si no és per anar al lavabo  

Convivència  

Fes cas i escolta als/les monitorxs  

Respecta i escolta la resta de companyxs  

Tracta els teus i les teves companyxs com t’agradaria que et tractessin 

No generis conflictes, i si en tens, soluciona’ls de manera civilitzada.  

No anomenis els i les companyxs amb paraules que el/la poden ofendre 
Explica als/les monitorxs si has patit alguna situació incòmode  

Respecta els horaris i sigues puntual  

Col·labora a l’hora dels serveis  

Està prohibit portar i utilitzar aparells com rellotges, mòbils, consoles, càmeres, 
etcètera  

*Comparteix les joguines i el material amb qui també vulgui utilitzar-lo, però recorda  
desinfectar-lo abans de cedir-lo.  

No es menja fins que beneïm taula  

No tinguis menjar a l’habitació  

Parla amb els/les monitorxs si tens qualsevol problema. Ho tenim tot controlat  

*Mantingues 1,5 metres de distància  

*Procura no tocar-te la cara (ulls, nas i boca)  



Piscina  

Ves-hi exclusivament quan els/les monitorxs t’autoritzin  

Posa’t crema solar abans d’entrar a la piscina  

No corris al voltant de la piscina  

No et llencis de cap  

No emprenyis els altres  

*Respecta el 1,5 metres de distància  

*Respecta els torns de piscina  

*Cada infant utilitzarà el seu material  

*Cada infant ha d'utilitzar la seva tovallola  

Higiene personal  

Renta’t la cara al matí  

*Renta’t les mans abans i després de cada activitat  

Renta’t les dents després dels àpats  

Dutxa’t cada dia  

Renta el tovalló com a mínim un cop cada dos dies  

Guarda la roba bruta en una bossa a part  

Utilitza els lavabos de manera individual  

*Desinfecta el material abans de guardar-lo o que l’utilitzi algú 
altre  

*No comparteixis propietats personals  

*Canvia’t la mascareta cada 4-6 hores o si es fa malbé 

*Porta la mascareta ben posada, a no ser que el/la monitora 
t’expliciti que es pot treure per fer l’activitat. 

 

 

*Nova normativa deguda a la COVID-19  

Lloc i data  

_________________, a dia_____ de______________ de 2021  

 

Firma mare/pare/tutor/a legal       Firma participant/s 


