Normativa interna de l’AEiG Bella Iesso.
1- AUTORITZACIONS

-

En el moment d’inscriure un noi/a al cau serà indispensable
presentar

i

omplir

adequadament

tota

la

necessària (autorització paterna o materna,

documentació
autorització del

cotxe, autorització del dret d’imatge i domiciliació bancària). De
la mateixa manera, en el moment de començar el nou curs
també caldrà omplir la nova documentació abans esmentada.
Aquestes fitxes caldrà entregar-les a l’equip de caps adient. En el
moment que ens feu arribar aquestes fitxes omplertes ens
comprometem a afiliar al noi/a com a membre de l’agrupament i
garantir-ne que queda cobert per l’assegurança.
-

Per les excurcions, sortides o campaments que impliquin transposrt
i de durada d’un o més dies caldrà tornà a omplir una autorització
per l’activitat en concret.

-

Els caps només subministrarem medicaments sota prescripció
mèdica o autorització per escrit de les famílies a tutors/es legals.
Els /les caps de l’agrupament no ens fem responsables, en cap
circumstància, de l’automedicació dels nois i de les noies.

-

En cas d’haver canviat algun tipus de dada (C/©, adreça,
mòbil,...) preguem que ho comuniqueu al/la secretari/a de
l’agrupament per tal de poder mantenir una bona gestió.

2- QUOTES

-

En el preu de la quota anual o parcial hi entra l’assegurança del
noi/a, tot el material del curs, una excursió d’un dia i un cap de
setmana a una casa de colònies.

-

Les sortides de demarcació, campamenmts i sortides imprevistes
tenen una quota apart.

-

Si algun noi/a es vol donar de baixa haurà de notificar-ho
degudament al cap responsable de la branca en qüestió. Un cop
donat de baixa no s’abonaran els diners de la quota.

3- FUNCIONAMENT DEL DIA A DIA

-

El CAU es durà a terme, normalment, els dissabtes a la tarda de
16:00 a 18:00 h. Excepcionalment les branques podran modificar
aquest horari avisant prèviament ja sigui mitjançant el correu
electrònic o fent una trucada i amb una setmana d’antelació.

-

Per tal de facilitar la tasca educativa i el respecte als altres nois/ies
– famílies i tutors/es es demana als nois/es i a les famílies, als tutors
i/o a les tutores puntualitat i assistència continuada.

-

És important assistir a les reunions d’agrupament i de branques,
per tal de mantenir una bona comunicació entre famílies,
tutors/es i caps.

-

Els nois/ies no poden entrar a la sala de caps sense permís d’un
cap.

-

Queda totalment prohibit fumar en horari de CAU.

4- SORTIDES I EXCURCIONS

-

A les excursions i campaments està prohibit que els nois/es portin
diners (excepte quan ho diguin els caps), mòbils, aparells
electrònics, llaunes de begudes i llaminadures. En cas que fos així
els/ les caps ho agafarem i li tornarem al/la noi/a un cop
finalitzada l’excursió o campament.

-

El noi/noia haurà de portar el foular i passafoular a totes les
excursions.

-

El cap de setmana abans d’una excursió serà l’ últim dia per
avisar a l’equip de caps de la branca que un noi/a no hi assistirà.
En cas de no fer-ho el noi/a no té dret a que li abonem la
quantitat de l’ excursió.

-

Els caps es reserven el dret de poder canviar una excursió,
campaments o Cau sempre que ho creguin necessari per el bon
funcionament d’ aquesta i comunicar-ho el més aviat possible.

-

En precencia de famílies, tutors/es; els nois/es estaran sota la
responsabilitat d’aquesta.

-

En qualsevol excursió i/o campaments és obligatori disposar com
a mínim d’un cotxe.

5- PER BRANQUES

-

Per qualsevol consulta o dubte relacionat amb la branca, poseuvos en contacte amb el cap responsable de la branca. Si teniu
alguna queixa també us recomanem que: primer ho parleu amb
l’equip de caps de la branca i com a últim recurs us poseu en
contacte directament amb els caps d’agrupament (màxims
responsables de l’ agrupament).

-

Cada branca haurà de netejar cada dissabte (escombrar i
fregar) la seva sala per tal de deixar-la neta i endreçada.

-

Cada

branca

anirà

independent,

cada

branca

pot

fer

caminades, bicicletades, intercanvi amb altres agrupaments,
horaris diferents, etc.
-

En cas de tenir un nombre reduït de nens/nenes la branca no
s’obrirà o es canviarà els rangs d’edat per tal de poder treballar
adeqüadament.

6- CAPS

-

A l’agrupament hi haurà un equip d’agrupament que estarà
format per 2 caps d’agrupament, un/a tresorer/a i un/a
secretària.

-

Sempre que sigui possible s’assistirà a totes les reunions que
l’agrupament hi estigui implicat.

-

S’han de

mantenir les zones comunes totalment netes i

endreçades (passadís). En el cas del lavabo, ha d’estar totalment
net i higiènic.
-

s’haurà d’arribar a un concens per pendre qualsevol decisió.

-

Es prega puntualitat per al bon funcionament.

7- CAMPAMENTS

-

Els campaments tindran una durada mínima de 8 dies.

-

El foular és donarà al segon any de Cau i un de campaments i el
passafoular s’entregarà al segon any de campament.

-

Per l’entrega d’aquest els nois/es han d’haver realitzat una
promesa (reflexió) i haver tingut un bon comportament durant
l’any, els caps seran els encarrehgats de calorar-ho.

-

L’intendència de campaments va a càrregc dels caps.

