
 

 

BENVINGUTS 

A la Fundació Catalana de l’Esplai desitgem que la vostra estada us sigui 
profitosa i agradable. A FUNDESPLAI, hi hem posat tota la il·lusió i farem el 
possible perquè així sigui. 

Per a facilitar la organització i el bon funcionament, recomanem que us llegiu 
atentament aquest full on hi trobareu les normes de funcionament de la casa. 

Ordre, higiene  i neteja 

Aquesta instal·lació és al vostre servei i al de molts altres grups i us preguem 
que feu tot el possible per respectar les normes, cuidar la casa i el seu entorn i, 
si s'escau, contribuir a la seva millora. 

 Cal respectar el mobiliari, estris, mapes i pòsters… de la casa. 
 Utilitzar les papereres. 
 Cal mantenir netes les sales, menjador, habitacions i entorns de la casa. 
 En acabar l’estada cal deixar la casa neta i endreçada. 
 L’últim dia d’estada haureu de deixar recollides les habitacions abans de les 
12 hores. 

 No es pot fumar en cap lloc del recinte 

FUNDESPLAI subministrarà el material de neteja necessari així com el paper 
higiènic. El personal de la casa neteja els lavabos un cop al dia. 

Habitacions 
 A les habitacions no es pot menjar, beure, ni guardar cap mena d’aliments. 
 No es poden treure mantes o llençols de les habitacions, ni moure les 
lliteres ni armaris de lloc. 

 És obligat utilitzar llençol de sota. Aquest es subministra a la casa. 
 No es pot saltar damunt dels llits ni pujar amb les sabates posades. 

Descans nocturn 
 S’ha de respectar el descans del personal de la casa. 
 Per respectar el descans de tots, s'haurà de fer silenci a partir de les  23 
hores. 

Els voltants 
 Cal tenir cura de l’entorn natural i de les instal·lacions exteriors.  
 Es demana no manipular les diferents boques de rec o aspersors distribuïts 
per la finca. 

 Els vehicles s’han de deixar a l’aparcament. 
 El grup s’encarrega de parar i desparar taula, servir el menjar, netejar les 
taules i escombrar el menjador. 

 No està permès fer foc ni manipular elements inflamables a l’interior i 
exterior de la instal·lació. 



 
 
 
 
 Horaris dels àpats: 

 

 L’aigua per beure cal agafar-la del lloc que indiqui la cuinera. No es pot 
entrar a la cuina. 

 La pensió completa inclou el cafè i el vi en els àpats pels adults. Altres 
begudes caldrà abonar-les al finalitzar l’estada. 

 A la casa es servirà el que us calgui per menjar i beure. No es permet 
conservar ni consumir aliments o begudes portats de fora de la casa. 

 Si voleu algun àpat d’excursió, cal avisar-ho abans de l’estada. 

Piscina 
Cal anar en compte que no s’hi llencin pedres o altres objectes que puguin 
embrutar-la o avariar la maquinària. 
 A la instal·lació hi trobareu l’horari i la normativa. Cal respectar-les. 
 En cap cas la instal·lació pot estar oberta per la nit. 

Altres 
 L'hora d'entrada a la casa el primer dia, serà l'establert en el contracte, així 
com l'hora d'abandonar la casa el darrer dia. 

 En cas de produir-se qualsevol desperfecte s’abonarà en finalitzar l’estada. 
 Aconsellem als grups que algun responsable dugui cotxe per atendre 
qualsevol imprevist, ja que a la casa no hi ha cotxe permanentment. 

 No està permès portar animals de companyia.  

Material suggerit  per portar 
 Una motxilla gran on posarem tot el material 
 Motxilla petita 
 Calçat adequat per caminar (de sola rugosa): botes o esportives 
 Cangur, capelina o anorac 
 Tovalló de roba  
 Sac de dormir  
 Utensilis de neteja personal.  
 Gorra 
 Lot amb piles noves i de recanvi 
 Crema solar, barra de llavis i repel·lent d’insectes 
 Si desitgeu podeu portar prismàtics, brúixola, material fotogràfic i 
instruments musicals 

Esmorzar 09.00 h Dinar 13.30 h 
        Sopar 20.00 h 


