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                                REGIM INTERIOR DE LA CASA DE COLÒNIES TRAMUNTANA  

La casa de colònies Tramuntana disposa d’instal·lacions adequades per acollir 64 nens/nenes 

acompanyats dels seus monitors. El nombre mínim d’ocupants serà de 20.  

1.- Reserva i forma de pagament:  

El començament i acabament de l’estada es determinarà entre els responsables del grup i els 

responsables de la casa de colònies. Per fer efectiva la reserva el grup farà un ingrés bancari en 

el compte que s’assenyali del 30% del valor total de l’estada a compte. La liquidació total es 

realitzarà durant l’estada a la casa, en efectiu o ingrés bancari.  

2.- Admissió:  

La casa es reserva el dret d’admissió així com d’expulsió dels grups en cas de desperfectes 

reiterats tan a la casa com als seus voltants.  

La persona que contracta  l' estada a la casa és  responsable de deixar-la tal i com l'ha trobada, 

és a dir, neta i endreçada.  

Per tal de fer estada a la casa és imprescindible portar sac de dormir o roba de llit.  

3.- Organització:  

3.1. Horari d’arribada i sortida dels grups:   

Els grups iniciaran la seva estada a la casa de colònies a les 16 hores del dia determinat pel grup 

i finalitzarà la seva estada l’últim dia assenyalat a les 16 hores.  

En cas que en el moment de l'arribada la casa estigui ocupada per un altre grup, s'esperarà fins 

al moment en què s'hagi dut a terme la neteja de les habitacions.  

  

El darrer dia d'estada el grup haurà de TREURE LES MOTXILLES, BOSSES I MALETES de les 

habitacions abans de les 11 del matí, per tal de facilitar la seva neteja, ja que, generalment, es 

produeix l'entrada d'un altre grup a les poques hores.  

 3.2.- Distribució dels grups:  

En cas d’ocupació complerta el grup es podrà repartir entre les 4 habitacions de la casa i 

disposarà del menjador a les hores acordades pels àpats i la sala tallers tot el dia per a les 

activitats proposades.  
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Si l’ocupació és compartida per dos o més grups s’assignarà a cadascun l’habitació que li 

correspon, així com l’horari de menjador i sala tallers que li caldrà respectar.  

Els responsables de la casa estaran en contacte diari amb els responsables del grup per revisar 

la jornada i fer previsions.  

3.3.- Normes de les diferents dependències:  

Menjador: Aquesta dependència s’utilitzarà per a esmorzar, dinar, berenar i sopar; 

ocasionalment es podrà utilitzar com ampliació de la sala tallers. Aquesta possibilitat la 

determinaran els responsables de la casa de colònies.  

Serà responsabilitat del grup parar i desparar la taula a cada àpat així com netejar les taules i el 

terra de la sala  

Dormitoris: s’utilitzaran per a dormir i descansar les estones senyalades dins l’horari. Amb motiu 

de les diferents normatives vigents de l'Administració, està prohibit ajuntar lliteres o moure-les 

del lloc on es troben. En cas d'inspecció pot comportar una multa o el tancament de la casa. En 

aquest cas es farà responsable a la persona responsable del grup.  

Caldrà mantenir en perfecte estat el material que ofereix la casa: matalàs amb funda i llençol de 

sota, coixí amb funda i lleixes i guixeta. No es pot beure, menjar ni fumar ales habitacions i cal 

utilitzar les papereres.  

Sanitaris: el grup es cuida de la neteja de wàters, lavabos i dutxes i farà un ús responsable de 

l’aigua, no deixant aixetes obertes ni tirant material que pugui embossar el wàter. Cal utilitzar 

les papereres que hi trobareu.  

Sala tallers: la sala es destinarà a la realització d’activitats proposades pel grup que l’ocupa  

Cuina: s’utilitzarà per a la confecció dels àpats que necessita el grup: esmorzar, dinar, berenar i 

sopar. Hi tindran accés els responsables de la casa i els del grup juntament amb els monitors que 

disposin de titulació adient i i coneixement de la normativa vigent sobre manipulació d´aliments.   

En cap cas hi entraran els nens ni tindran accés als fogons.  

Infermeria: només pot ser utilitzada per aquells nens/nenes que per prescripció mèdica s’hagin 

d’aïllar del grup. Hi ha una farmaciola de la qual es farà responsable del contingut que hi dipositin 

un membre del grup.  

Lavabo minusvàlids: aquest lavabo és d’ús exclusiu per a minusvàlids. Les seves dimensions 

permeten entrar-hi amb cadira de rodes.  
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Piscina: La piscina estarà en funcionament disponible pel bany 3 hores al dia. L´horari d´us es 

fixarà de mutu acord entre la direcció i els responsables del grup que hi hagi hostatjat a la casa. 

Queda especialment prohibit acostar-se al recinte de la piscina en hores de nit, i hores en que 

els responsables de la casa no hi puguin ser presents i obrir el recinte.  

L’ entrada a la piscina per banyar-se es farà per les escales, on un pot veure , palpar ,caminar, i 

anar trobant les diferents profunditats.  

No és permès  tirar-se de cap ,saltar a l´aigua pels laterals, ni fer apnea, ni busseig.  

No està permès cap joc ni activitat que puguin provocar accidents , dins del vas, o en la zona de 

la vora.  

Per les dimensions de la piscina la casa de colònies no està obligada a prestar el servei de 

socorrista. Els grups que facin ús de la piscina han d'instaurar un servei de vigilància: 1 titulat 

superior d'animació d'activitats físiques i esportives o 1 monitor diplomat en lleure infantil i 

juvenil o per 1 persona que acrediti la superació de les proves d'atenció sanitària immediata de 

nivell 1 o 2. Si s'organitzen activitats per escoles d'ensenyament no universitari, caldrà tenir un 

Servei de Salvament i Socorrisme.  

  

Altres: darrere de la casa hi ha safareigs amb estenedor a disposició del grup.  

Les dependències de la casa que s’hagin utilitzat es revisaran abans de la marxa del grup, 

quedant sota la responsabilitat dels ocupants la recollida d’objectes personals, la restitució del 

material trencat o desaparegut i la neteja de tot l’espai ocupat.  

La porta d’accés als terrenys de la casa romandrà tancada i la responsabilitat de les entrades i 

sortides serà del responsable del grup.  

4.- Higiene i seguretat:  

  

El responsable del grup ha de tenir el carnet de la Seguretat Social de cada ocupant,  o bé 

qualsevol altra pòlissa vigent que cobreixi els serveis mèdics.  

  

En casos de malaltia o accident els serveis mèdics aniran a càrrec del grup assistent, així com la 

responsabilitat legal que pogués derivar-se’n.  

Mesures d’emergència: La casa disposa d’un pla d’evacuació en cas d’incendi que s’entregarà al 

grup en iniciar l’estada. Les portes de sortida estan senyalitzades amb llums d’emergència.  
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Neteja: els responsables de la casa de colònies entreguen les instal·lacions netes i el grup 

ocupant s’ocupa del seu manteniment fins a la sortida.  

Zones de perill: la construcció és tota planta baixa sense cap esglaó, això fa disminuir el perill 

d’accident dins la casa. El terreny de joc està delimitat per una tanca metàl·lica, fora de la tanca 

el terreny és de matolls i estepes.  

Deixalles: les deixalles es recolliran en bosses dins els contenidors habilitats, un cop plenes es 

dipositaran en els dos punts de contenidors que hi ha al poble.  

Usos de:  

Aigua, electricitat, propà,... s’utilitzaran sempre que sigui necessari procurant no malbaratar 

energia.  

Extintors: sempre que sigui necessari pels administradors, responsables del grup o monitors 

seguint l’actuació detallada en el pla d’evacuació.  

5.- Normes i recomanacions:  

En cas de jocs o excursions fora de la casa caldrà respectar la vegetació així com altres propietats 

dels voltants. En les estades al poble caldrà respectar les propietats i el descans dels veïns. El 

grup es fa responsable dels desperfectes ocasionats a la casa o fora d’ella.  

Encendre foc: no es pot encendre foc sota cap concepte, ni dins la finca ni fora d’ella.  

Normes de convivència:  

✓ Cadascú ha de conservar i respectar el lloc que se li assigna al començar l’estada.  

✓ Cal tractar adequadament el mobiliari i accessoris que la casa posa a disposició del grup. 

✓ L’hora de descans i silenci han de ser per a tots, facilitant el descans de companys i 

veïns.  

✓ Recollir amb ordre i seguint les indicacions dels responsables: habitacions, sanitaris, 

menjador,....  

✓ Cal conservar entre tots l’espai exterior, respectant les plantes, els arbres i les 

instal·lacions.  

✓ Per evitar problemes amb els veïns, cal que les activitats nocturnes a l'aire lliure no 

sobrepassin les 23 hores de la nit. No es permet la utilització d'equips de so, instruments 

amplificats, megafonia o altres a partir de les 22 hores.  
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6.- Prohibicions o limitacions:  

No es poden canviar els mobles de lloc. Si de mutu acord responsables de la 

casa/responsables del grup es considerés la possibilitat de canviar quelcom, els ocupants es 

comprometen a deixar-ho al lloc abans d’acabar l’estada.  

El material específic de cada dependència no es canviarà de lloc.  
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No es poden prendre begudes alcohòliques ni fumar en el recinte interior ni exterior de 

la casa.  

7.- Desperfectes :  

La casa disposa d’un inventari del material que composa cadascuna de les dependències. 

Aquest inventari està a disposició de qui el vulgui consultar abans de començar l’estada. 

Serà responsabilitat del grup restituir (abonant l’import exacte) qualsevol de les coses 

detallades a l’inventari que s’hagin trencat o perdut.  

Les avaries tècniques dels aparells són a càrrec de la casa. Les avaries per maltractament 

dels aparells aniran a càrrec del grup.  

8.- Procés per efectuar reclamacions:  

En cas de no trobar les instal·lacions en l’estat que s’havia indicat, els responsables del 

grup demanaran el full oficial de reclamacions que els serà facilitat pels responsables de la 

casa i que serà tramés pel mateix usuari a la Direcció General de Joventut.  

La casa de colònies no es responsabilitza dels objectes perduts per als usuaris.  
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