
 

Condicions d’ús 
 
Per tal de garantir un bon aprofitament de l’estada es fa necessari el compromís per 
part del centre docent, el professorat, l’alumnat i els responsables dels camps 
d’aprenentatge d’assumir les responsabilitats que s’esmenten a continuació: 
 
 
1. Condicions generals 
 

 Els camps d’aprenentatge són centres educatius, per la qual cosa l’ús ha de ser 
amb finalitat educativa. 

 Els grups s’han d’adaptar a l’horari que té cada camp. 
 
2. Responsabilitats del centre docent i del professorat 
 

 Atendre els alumnes i participar en les activitats docents. 
 Responsabilitzar-se de les normes de convivència del grup durant l’activitat. 
 Informar de qualsevol incidència o desperfecte causat a les instal·lacions. 
 Comunicar amb antelació al professorat del camp d’aprenentatge els casos 

d’alumnes que pateixin malalties com ara asma, epilèpsia, al·lèrgies o que 
segueixin un règim alimentari especial. Cal dur la medicació corresponent. 

 Portar la farmaciola del centre. 
 Poden assistir al camp d’aprenentatge únicament els alumnes del grup inscrits 

a l’activitat i el personal que el centre educatiu assigni. Excepcionalment, si hi 
han d’assistir familiars dels alumnes per donar suport al grup, s’ha de 
comunicar pertinentment a cada camp d’aprenentatge. 

 No es poden dur animals de companyia, amb l’excepció de cans guia per a 
discapacitats. 

 El professorat assistent es compromet a emplenar el full d’avaluació que els 
responsables del camp facilitin per valorar la tasca duita a terme. 

 Els professors responsables de grup han de vetlar perquè es mantengui l’ordre 
i el silenci durant les hores de descans. 

 L’allotjament es distribuirà lliurement segons el criteri del professor 
responsable del grup. 

 Les habitacions, el menjador i els banys s’han d’emprar correctament, d’acord 
amb l’ús al qual estan destinats. La instal·lació s’ha de deixar desada. Cada 



 
 

grup és responsable de fer net l’espai usat, de retirar els fems generats i 
dipositar-los als llocs indicats. 

 Està prohibit menjar i beure dins els dormitoris. 
 A les estades amb pernoctació s’ha de dur llençol o sac de dormir, i coixinera 

en els dos casos. 
 D’acord amb la Llei 42/2010, de 30 de desembre, està prohibit fumar dins i fora 

de les instal·lacions (habitacions, zones de taller, pati, banys, cuina, menjador, 
aparcament, etc.). 

 En cas de malaltia o accident, els serveis mèdics i els medicaments sempre van 
a càrrec dels usuaris o del grup, així com la responsabilitat legal corresponent. 

 La responsabilitat civil sempre és del responsable del grup o dels usuaris que 
duguin a terme l’estada o l’activitat a les instal·lacions. 

 El camp no es responsabilitza dels doblers o dels objectes de valor dels 
usuaris. 

 Els mestres del camp estan acreditats per prendre les mesures que considerin 
oportunes per corregir l’incompliment d’alguna d’aquestes normes. 

 Acceptar l’estada suposa estar d’acord i complir les condicions generals 
contingudes en aquest document. 

 
3. Responsabilitats del camp d’aprenentatge 
 

 Informar de les activitats que els alumnes facin al camp d’aprenentatge. 
 Acordar amb el centre les possibles modificacions de les activitats previstes. 
 Facilitar el full d’avaluació. 
 Oferir servei d’activitats didàctiques des del mes d’octubre fins al mes de 

maig, ambdós inclosos. 
 Oferir assessorament per organitzar tota l’estada: grups de treball, 

organització, ordre i neteja, activitats, organització de les menjades, etc. 
 
 


