
DOCUMENTACIÓ QUE TOT ESPLAI HA DE TENIR
PER ANAR DE CAMPAMENTS, COLÒNIES I RUTES

Esplac tenim unes carpetes dissenyades exclusivament perquè guardeu tota aquest documentació.

Poseu-vos en contacte amb la vostra CPS per aconseguir-ne una!

Permís del Terreny, contracte de la casa o cessió de l'espai on aneu

Comunicació a l'ajuntament o consell comarcal de l'activitat

Permís de foc (i extintor)

Documentació de l'assegurança  

Pressupost de l'activitat, llibre de caixa

Telèfons de contacte i emergències

Programa resum de les activitats

Llistat dels participants (monis i infants) per ordre alfabètic

Protocol de prevenció i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació

en el lleure a Catalunya

DOCUMENTACIÓ DE L'ESPLAI

DOCUMENTACIÓ DE L'EQUIP DE MONIS
Targeta sanitària original

Títols originals de monitores i directores

DNI originals de les monis

Autorització drets d'imatge d'esplai i d'Esplac

*Les  monitores menors d’edat han d’omplir les autoritzacions com un infant

Podeu clicar a sobre d'alguns dels

documents; són enllaços a recursos

amb més informació o plantilles

actualitzades amb totes les dades

que ha d'incloure cada document.

També podeu marcar els recursos

que ja heu elaborat interactivament. 

DOCUMENTACIÓ DELS INFANTS
Autorització participació de l'activitat

Autorització drets d'imatge d'esplai i d'Esplac

Targeta sanitària original 

DNI original dels participants majors de 14 anys, si en tenen

Llistat dels participants amb telèfons de contacte

Autorització de menors per viatjar sols

a l'estranger (Mossos d'Esquadra)

Targeta sanitària europea en cas d'UE

DNI o passaport vigent

INTERNACIONAL

L'Anem Preparats és un manual que

publica  anualment la Direcció

General de Joventut que ofereix una

guia de tot allò que s'ha de tenir en

compte en matèria de prevenció i

salut, emergències, normativa i medi

ambient. 

Notificació de la Generalitat (com a tard  7 dies abans de l'activitat) 

Pla d'emergències

Certificats d'antecedents penals d'abusos sexuals

Fitxa de dades i de salut

Fitxa de dades i de salut

Dades de l'activitat a l'Era DOCUMENT INTERACTIU!

https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2020/01/Guia-internacionalisme.pdf
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2019/05/Co%CC%80pia-de-Model-autoritzacions.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/anem-preparats/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2021/05/Pla_Emergencia.pdf
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2019/05/Certificat_abusos.pdf
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2020/07/Model-autoritzacions.pdf
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2020/07/Model-autoritzacions.pdf
http://era.esplac.cat/

