
Equip de monitors i monitores Destinataris 
 

 
− Entre els destinataris som un més, però no ens posem a la seva alçada, hem de respectar la 

distància educativa. 

− Hem de tenir present el codi ètic de protecció del menor durant la nostra tasca educativa. 

− Respectarem les intervencions educatives entre els monitors i monitores davant dels infants i 

joves. 

− És important l'assistència a les formacions que s'ofereixen per a millorar en la nostra tasca com a 

educadors i educadores. 

− Organitzarem i prepararem amb temps les activitats per evitar improvisacions. A més, 

revisarem l'activitat anterior amb l'ajuda de la fitxa d'activitat. 

− L'entrada de monis sempre serà per la porta del C/ Núria; hem d'arribar a l'hora que ens 

indiqui el coordinador/a o com a molt tard a les 16:30h. 

− Si no es pot venir cal avisar al coordinador/a amb l'antelació suficient de manera que no afecti 

al funcionament de l'activitat. 

− Durant el temps lliure final, tots i totes hem d'estar amb els Grans, Joves i Prejus. 

− Al final del dia, el material de secció estarà recollit, i serà moment de netejar les 

instal·lacions i de fer reunions. 

− Els dissabtes es farà una reunió general, i els divendres revisió de la tarda. És molt 

important l'assistència i el respecte en el transcurs d'aquestes. 

− Durant el desenvolupament de la tasca educativa,  només utilitzarem el mòbil en cas d'urgència. 

− No fumar en l'horari ni en l'entorn de l'esplai. 

− Hem de mantenir l'ordre de totes les sales, i supervisar que el material es troba en el seu lloc 

corresponent. 

− Durant les estones de temps lliure, evitarem fer grups de monis, aprofitarem per a 

relacionar-nos amb els infants i joves. 

− No oblidar la comunicació entre coordinadors/es per no interferir en les activitats de les altres 

seccions mitjançant una graella de planificació. 

− Cada dia que obrim, pujarem al C/Núria monitors/es diferents per conèixer a les famílies dels 

nostres destinataris. 

− Hi haurà un monitor/a a cada camp i també un a dins de l'esplai, que seran els encarregats de 

controlar els espais i assegurar que tothom pot jugar. 

− La inscripció és obligatòria per tal d'assistir a les activitats del Preju. A més, farem un control 

dels assistents als tallers i activitats de secció. 

− Els infants i joves s'han de respectar entre si mateixos i saber qui són l'equip de monitors i 

monitores. 

− Els destinataris/es no podran sortir del Centre durant la tarda a excepció d'una 

autorització dels pares/mares/tutors/es. 

− Grans i Joves podran sortir de 20h a 20:15h. 

− No és recomanable portar al Centre objectes personals ja que no ens podem fer càrrec 

d'aquests. 

− No permetrem l'ús del mòbil, joguines ni aparells electrònics durant l'estada al Preju. No 

ens fem responsables d’aquests, i només es permetrà l’ús del mòbil en cas 

d'emergència, avisant prèviament a un monitor.  

− Es permetrà l'ús de tot l'espai per tal d'afavorir la convivència, observant les necessitats i 

motivacions dels grups que hi hagin i intervenint sempre que sigui convenient. 

− Els divendres, durant el temps lliure, els destinataris es dividiran en: Primària al camp de 

sorra i ESO al camp de futbol d’asfalt. 

− Hi haurà un/a monitor/a a cada camp (en el cas del camp de sorra 2 monirs/es com a 

mínim) que seran els encarregats d’una pilota i de que tots els infants i joves puguin jugar 

al Preju. 

− No recomanem la ingesta de begudes, llaminadures, xiclets, patates... No permetrem el 

consum de pipes i dolços que no s'acabaran abans de l'inici de l'activitat. 

− Prohibida la entrada al Preju de begudes energétiques. 

− Els divendres a les 17h es recolliran les motxilles, jaquetes i tot allò que molesti per jugar a 

la sala del gimnàs, fins l'hora de sortir. 

− No podran pujar a la muntanyeta, les escales del teatre, ni al terrat, sense 

l'autorització d'un monitor o monitora. 

− Els infants i joves no podran entrar a la sala de jocs, el monitor o monitora els hi facilitarà 

allò que vulguin. 

− Al Preju utilitzarem el nostre material, per tant, no és necessari que portin pilotes, bicis, ni 

patinets. Si en porten, les bicis i patinets es quedaran a la muntanyeta i les pilotes, a la sala 

de material. 

− No podran jugar amb pilota als porxos. (només Minis i Petits amb pilota d’esponja o tova) 

 



General 
 

 
 
− El preu anual és de 30€, tot i que donarem facilitats de pagament a les famílies que ho 

necessitin, fent a final de mes un recordatori. Aquestes, al moment de fer la inscripció 

hauran d'abonar 5€ de paga i senyal. 

− No podem administrar medicaments de cap tipus sense autorització prèvia dels 

pares, mares o tutors/es. 

− En cas de ferides, només utilitzarem aigua i sabó. 

 
 
 

HORARI DIVENDRES: HORARI DISSABTES: 
 

Minis, Petits i Mitjans 
17:10h - 20h 

 

Grans i Joves 
17:10h - 21h 

 
Prejus 

20h - 21h 
*Segons activitat 

 
 
 
 
 

I no oblidem que... 

Minis, Petits i Mitjans 
17h - 20h 

 

Grans i Joves 
18h - 21h 

 
Prejus 

19:30h - 21h 
*Segons activitat 

ii 

“El fet de ser voluntaris no implica que no hàgim de ser 

professionals”.                                                             Associació Juvenil Sarau de Terrassa 

Curs 2019 - 2020 


