Responsabilitats del centre, del seu professorat, de l’alumnat i dels
professionals del Camp i de l’Entorn d’Aprenentatge (CdA/EdA).
Més enllà de les responsabilitats mencionades en els tres moments de participació del
centre, es contemplen tres grans grups de responsabilitats.
1.-Responsabilitats del centre i del seu professorat
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Garantir que la participació en una estada o sortida d'un dia a un CdA/EdA és
acceptada pel Consell Escolar del centre i incorporada al seva Programació
General Anual.
Establir un procés col·laboratiu de preparació de les activitats a partir del
moment en que el centre educatiu accepta l’adjudicació de l’estada i la sortida
al CdA/EdA. El procés de preparació de les activitats passa per tres moments,
el primer, de la comunicació amb els centres (que pot complementar-se amb
una trobada de coordinació), el segon, de la implementació de l’estada al
CdA/EdA i el tercer, de l’avaluació dels resultats de l’alumne.
Acompanyar el grup d'alumnes amb el nombre de professorat adient a l'edat
dels alumnes i d'acord amb la normativa vigent.
Assegurar que un dels docents que participarà en les activitats del CdA/EdA
amb els seus alumnes sigui el tutor o la tutora, o bé el professor o la professora
dels àmbits curriculars preferents i que participa en el procés col·laboratiu que
es desenvolupa.
Atendre els alumnes en tot moment i participar en les activitats docents, d'acord
amb l’activitat col·laborativa entre el centre i el CdA/EdA.
Responsabilitzar-se de les activitats de convivència que comporta l'estada,
especialment a partir del moment en què acaben les activitats de la tarda.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre el consum de tabac i
d'alcohol.
Informar els responsables del CdA/EdA de qualsevol desperfecte causat a les
instal·lacions. En cas de negligència o ús indegut, la direcció del CdA/EdA en
farà la valoració i, prèvia factura, serà abonat immediatament pel docent
responsable del grup.
Comunicar, amb antelació a l'estada, els casos dels alumnes que segueixen un
règim alimentari especial, dels que pateixen al·lèrgies o dels que han de
prendre medicaments. Comunicar al professorat del CdA/EdA els casos de
malaltia febril o contagiosa.
En cas d'accident o malaltia, els docents del centre hauran d’acompanyar els
alumnes al centre sanitari corresponent, seguir l'evolució del cas i informar-ne
la família.
Avaluar la satisfacció immediata després de implementació de l’estada o
sortida al CdA/EdA, avaluar els resultats de l’alumne a finals de curs i establir
conjuntament els criteris de millora.
Disposar de:
o La relació nominal dels alumnes, amb les adreces i telèfons
corresponents.
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o

o

El permís dels progenitors o tutors legals, referit a cada un dels alumnes
on consti l'autorització per realitzar les activitats programades i
pernoctar en el CdA/EdA. També hi ha de constar la delegació de la
potestat en el professorat acompanyant en les decisions mèdicoquirúrgiques que sigui convenient d'aplicar, en casos d'urgència, sota la
direcció facultativa pertinent.
La fotocòpia de la tarja d'assistència sanitària.

2.-Responsabilitats de l'alumnat que fa estada en un Camp i en un Entorn
d'Aprenentatge
•
•
•
•

•

Participar activament en les activitats didàctiques programades.
Comportar-se en totes les situacions de forma cívica, de manera especial quan
es poden afectar persones i béns aliens.
Respectar les limitacions pel que fa a menjar, beure, fumar, etc. en les
instal·lacions del CdA/EdA.
Complir els horaris i les normes específiques d'utilització de les instal·lacions de
cada CdA/EdA (material d'esbarjo, material audiovisual en hores no lectives,
telèfon, etc.).
Participar en la neteja de les instal·lacions i en l'organització del menjador,
segons la normativa pròpia de cada CdA/EdA.

3.-Responsabilitats del Camp, de l’Entorn d'Aprenentatge i dels seus
professionals
•
•
•

•
•
•

•

Posar a l'abast dels centres docents l'oferta d’activitats didàctiques innovadores
pròpies del CdA/EdA per desenvolupar el projecte col·laboratiu.
Informar del detall de les activitats que l'alumnat realitzarà al CdA/EdA perquè
el centre docent el doni a conèixer a les famílies.
Portar a terme la implementació de les activitats establertes amb el centre
docent en el moment de la comunicació i destinar-hi el nombre de professionals
adient.
Facilitar al professorat els telèfons i les adreces d'emergències per poder
atendre incidències fora de l'horari lectiu.
Acompanyar el professorat al centre sanitari en cas de malaltia greu o accident,
o facilitar el desplaçament segons el cas.
Donar al centre estadant la possibilitat de fer una reclamació en cas
d'inconformitat amb el desenvolupament de l'estada realitzada i rebre i valorar
tots els suggeriments didàctics que el professorat vulgui aportar.
Donar a conèixer al centre la valoració global del desenvolupament del procés
col·laboratiu que s'ha dut a terme.
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