
 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL CASAL INFANTIL 

 

1 Horaris i calendari 

- Els dies i horaris seran els següents exceptuant dies festius:  

- De Dilluns a Divendres de 17:00 a 19:00. 

 

2 Inscripcions 

- La inscripció és obligatòria i cal avisar amb un mínim de 2 dies d’antelació.  

- Abans de portar l’infant s’hauran de signar els documents de responsabilitat i omplir 

correctament la fitxa.  

- Per activitats puntuals caldrà inscriure l’infant al taller amb antelació ja sigui online o 

presencialment.  

 

3 Entrades i sortides  

- Les entrades i sortides del casal s’hauran de fer acompanyats d’un adult (mare, pare, 

tutor legal, o un adult o adolescent autoritzat pels anteriors). 

- Només podran marxar sols els infants amb autorització prèvia.  

- En cas de canvi d’horari de recollida s’haurà d’avisar al casal amb la màxima antelació 

possible.  

 

4 Espais i normes generals 

- Els infants en horari de casal infantil, hauran d’estar en tot moment en l’espai on es du 

a terme l’activitat (ja sigui a la sala infantil, al pati o a qualsevol altre sala). 

- S’haurà de berenar abans d’entrar o fer-ho al vestíbul on s’habilitarà una taula per 

aquest ús. Queda prohibit menjar dins la sala infantil.  

- El material s’haurà de guardar al seu lloc després de cada ús. En cas de ser necessari, 

també es deixarà net.  

- Al pati s’hi podrà sortir només amb el dinamitzador o com a part d’una activitat.  

- No es permetran actituds violentes o amenaçadores així com jocs bèl·lics.  

 



 

 

 

 

- En cas d’un comportament inadequat reiteratiu, es comunicarà a la família per tal de 

reconduir aquestes actituds. Reservant el dret del casal a apartar l’infant del grup de 

forma indefinida si fos necessari. 

 

5 ÚS FAMILIAR DE L’ESPAI INFANTIL 

- En cas de fer un ús alternatiu de l'espai, les normes generals son les mateixes i 

qualsevol dubte sobre aquestes s’haurà de consultar. 

- L’ús de l'espai fora del casal infantil només es podrà fer si la sala està disponible, i amb 

el consentiment previ dels treballadors del casal. 
- El material de l’espai s’haurà de deixar tal com estava i evitar moure o canviar 

objectes o decoracions de lloc.  

- No es pot menjar a la sala. S’haurà de sortir al vestíbul o al pati.  

- En el cas d’haver-hi activitat o casal infantil a la sala, s’haurà de consultar amb el 

dinamitzador per concretar quin ús se'n pot fer en aquell moment.  

- En cas de venir amb nadons, es podran demanar matalassos i material més específic 

per nadons. Consulteu-nos.  

- Pel que fa a inscripcions, per fer ús del espai infantil encara que sigui de forma 

familiar, caldrà tenir fitxa del casal i signar els documents d’autoresponsabilitat.  

 

 

QUALSEVOL DUBTE SOBRE LA NORMATIVA D'ÚS I MATERIAL, DIRIGIU-VOS AL 

PERSONAL DEL CASAL. GRÀCIES! 


