
 

 

 

Un camp de treball, és una activitat de lleure que comporta un aprenentatge servei. Això vol dir que els joves 
aprenen coses, fan un servei social i ambiental a la comunitat que els acull alhora que s’ho passen bé. 
 
Conscients que el bon funcionament i el màxim aprofitament d’aquestes estades implica l’acció conjunta dels 
joves participants, de la família i de l’entitat organitzadora, hem d’estar tots disposats a assumir uns 
compromisos. I per a que així constí signem aquesta carta un cop llegida.  
 
 
 
 
 
Pare, mare o tutor/a     Participant     Xatrac 
Signatura      Signatura     Signatura 
  
 
Per part del jove participant: 

1- Respectar la normativa de les estades i reconèixer l’autoritat de l’equip de dirigents. 

2- Facilitar una bona convivència i vetllar per la cooperació entre companys. 

3- Respectar els materials i les instal·lacions i fer-ne un ús adequat i segur. 

4- Esforçar-se per aconseguir els objectius del servei comunitari dels camps. 

5- Mostrar interès en les activitats i facilitar l’execució positiva de les mateixes. 

6- Viure els dies de les estades amb un actitud en favor de la natura i el medi marí. 

7- Mantenir una actitud responsable, cívica i exemplar en les estones de temps lliure. 

 

Per part de pare/mare/tutor: 

1- Respectar la normativa de les estades i reconèixer l’autoritat de l’equip de dirigents. 

2- Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament de les estades. 

3- Facilitar a Xatrac les informacions del fill o filla que siguin rellevants sobre salut i aprenentatge. 

4- Adreçar-se directament a Xatrac per contrastar qualsevol suggeriment, valoració, etc. 

5- Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir l’estada i la motivació del fill o filla. 

6- Informar el fill/a que hi ha una combinació de moments lúdics amb tasques de servei a la comunitat i al medi ambient.  

7- Consensuar amb els fills que l´ús dels telèfons mòbils privats estarà restringit i que en cas de necessitat de comunicar-se es farà a 

través dels telèfons dels organitzadors. Si es porta un telèfon privat, aquest el guardaran els monitors en consigna.  

8- Haver llegit el document d’informació i normativa de les estades marines. 

 

Així mateix, Xatrac es compromet a:  

1- Facilitar els coneixements, recursos i materials necessaris per dur les activitats previstes en la programació de les estades. 

2- Vetllar per la bona convivència i el respecte del grup de participants. 

3- Informar a les famílies del funcionament i objectius dels camps, així com la normativa que regula els mateixos. 

4- Impulsar la motivació dels participants per tal d’assolir els objectius. 

5- Transmetre la passió i el respecte pel medi natural i, en concret pel nostre estimat mar. 

6- Vetllar perquè l'activitat es desenvolupi amb les condicions sanitàries, d'higiene i de seguretat necessàries. 

7- Garantir que es compleix tota la normativa relativa a l’activitat i especialment el Decret 267/2016 
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