
 
 
 
 

Alberg el Polell 
NORMES DE FUNCIONAMENT 

 
  
 
 
 

BENVINGUTS 
 
 
L’Associació MJA per l’educació mediambiental i el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona desitgen que la vostra estada sigui el màxim de profitosa i agradable. Amb aquesta 
finalitat hi hem dedicat tots els nostres esforços. 
 
Per garantir-vos una bona estada, us 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. Us preguem que feu tot el 
possible per respectar les normes, tenir cura de la casa i el seu entorn i fins i tot millorar el que 
heu trobat. 
 
� Cal respectar el mobiliari, estris, mapes i pòsters... de la casa. 
� Utilitzeu les papereres. 
� Separeu les deixalles orgàniques de les inorgàniques. 
� Dipositeu les bosses de deixalles als contenidors de recollida selectiva corresponents. 
� Cal mantenir netes les sales, menjador, habitacions i entorns de la casa. 
� Si heu estat amb dret a cuina, cal que deixeu la cuina neta i endreçada ( escombrar, rentar 

plats i estris i col·locar-ho tot al seu lloc). 
� Després de dutxar-vos passeu la fregona si heu fet mullader. 
� Quan acabeu l’estada, cal deixar la casa neta i endreçada. 
 
 
La casa subministrarà el material de neteja necessari així com el paper higiènic. El personal de 
la casa neteja els lavabos una vegada al dia. 
 
 
Habitacions 
 

� A les habitacions no es pot menjar, beure ni guardar cap mena d’aliment. 
� No s’hi pot fumar. 
� No es poden treure mantes o llençols, ni moure les lliteres de lloc. 
� És obligat utilitzar el llençol de sota, que és subministrat per la casa. 
� Plegueu i col·loqueu les mantes a la taquilla. 
� Plegueu i deixeu els cobrellits sobre el llit. 
� No es pot saltar damunt els llits, ni pujar-hi amb sabates. 
 
 

   

 



 

 

 

 

 

 
Descans nocturn 
 
� S’ha de respectar el descans dels companys i del personal de la casa. 
� A partir de les 10 h de la nit, cal fer el mínim de soroll. 
� I a partir de les 11 de la nit cal fer silenci, per respectar el descans de tothom. 
 
 
Entorn 
 
� Cal tenir cura de l’entorn natural i de les instal·lacions exteriors. 
� No manipuleu les sortides de rec i aixetes i aspersors. 
 
 
Menjador 
 

� El grup s’encarrega de parar i desparar taula, servir el menjar, netejar les taules i 
escombrar el menjador. 

� L’aigua per beure cal agafar-la del lloc que indiqui el/la cuiner/a. No es pot entrar a la cuina. 
� La pensió completa no inclou el cafè, el vi ni altres begudes. Caldrà abonar aquestes 

consumicions en finalitzar l’estada. 
 
 
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. 
� Si per anar d’excursió voleu que us preparem l’àpat, cal avisar-ho abans de l’estada. 
� En el casa de produir-se desperfectes s’abonarà en finalitzar l’estada. 
� 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 (sola gravada): botes o bambes de sola gruixuda. 
� Roba d’abric (segons temporada): anorac i jersei. 
� Impermeable: cangur o capelina. 
� Tovalló de roba. 
� Sac de dormir. 
� Estris de neteja personal. 
� Gorra. 
� Lot amb piles noves, i de recanvi. 
� Crema solar, protector labial. 
� Repel·lent d’insectes. 
� També podeu dur prismàtics, brúixola, mapes d’estels, material fotogràfic i instruments 

musicals. 
 
Horaris 
 
 A convenir 

 
 

Equipament gestionat en règim de concessió administrativa, propietat de la Diputació de Barcelona. 


