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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.
Títol I. DESCRIPCIÓ DEL RECURS:
Els centres es troben ubicats en diferents barris de la localitat. La finalitat dels Centres
és donar una resposta ludicoeducativa a l'oci i temps lliure dels menors i jóvens de la
localitat. Una resposta constructiva, amb temps de qualitat i organitzat.
Com a lloc físic està ubicat pròxim als seus domicilis, per la qual cosa arriba a formar
part del seu entorn diari i habitual. Els menors i jóvens ho interioritzen com quelcom
propi.
1.1. Característiques dels “Centres Joves” i “Centres d´Esplai”.
Cada un d'ells està animat per un/a educador/a. Este és un referent adult permanent, un
referent positiu, pròxim, capaç d'escoltar i atendre totes les propostes i valorar-les
conjuntament.
Són un lloc de trobada per als menors i jóvens del barri, en el que poden exposar i
desenvolupar les seues propostes i interessos.
A més són un espai on els/es menors i jóvens se senten escoltats/des i respectats, on
s'oferix informació i formació de tot allò que s'ha relacionat amb la joventut i la
infància, on poden desenvolupar la seua creativitat en la realització de tallers i altres
activitats.
En els “Centres d'Esplai” es duen a terme les activitats següents:
− Activitats permanents: ping-pong, jocs de taula, jocs d'exterior, música, llibres i
revistes, nocions bàsiques d'informàtica .
− Activitats educatives: reunions amb pares, assemblees amb els menors,
entrevistes personals amb pares i fills, suport escolar, animació a la lectura,
dinàmiques de grup on es treballen diferents temes ( higiene, alimentació,
coeducació, absentisme escolar, llenguatge, respecte,....)
− Tallers: argila i pasta de modelar, reciclatge, goma espuma, dibuixos, tallers
d'expressió corporal, plastelina, cuina,......
− Activitats intercentres: Trobada de Centres d'Esplai, berenars i visites a altres
centres, Dia de la Infància, excursions i eixides.
En els “Centres Joves” es duen a terme les activitats següents:
− Activitats permanents: ludoteca (jocs de taula, ping-pong, billar, diana,..), punt
d'Informació Juvenil, música de diferents estils, nocions bàsiques d'informàtica,
jocs esportius i tradicionals.
− Tallers de manualitats: cuiro, pirogravat, dibuix, fusteria, jardineria, ......
− Activitats puntuals d'animació: eixides, concursos de DJ'S, reunions de grup,
dinàmiques i tècniques grupals de participació, cooperació, solidaritat, etc.,
video-forum, taller de sexualitat.
− Activitats intercentres: lliga de futbet, campionat de ping-pong, escacs, Eixides i
excursions, .....
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1.2. Objectius generals dels programes.
• Mostrar dinàmiques alternatives i motivadores d'oci i temps lliure.
• Atendre des de la globalitat al menor i al jove.
• Descobrir i afavorir les habilitats individuals, tenint en compte les
diferències de cada individu.
• Potenciar el treball en grup. Utilitzant tècniques de treball cooperatius i / o
dinàmiques de grups.
• Crear el sentiment de ser membres actius del lloc a què pertanyen.
• Fomentar hàbits saludables que afavorisca una vida sana i potencien un
millor comportament cap a ells mateixos i cap als altres.
• Treballar tenint com marc de referència els drets humans.
• Crear un ambient saludable de coeducació i participació juvenil i infantil.
• Realitzar suport familiar en aquelles famílies que així ho requerisquen.
1.3. Horaris de centres i ubicació:
Bº Carbonaire:
Centres d´Esplai i Centres Joves
Dimarts i dijous de 17´30 a 19´45hs.
Direcció: Barri Carbonaire, Centre Social Carbonaire, Plaça 9 d'Octubre.
Bº Moleta:
Centre d´Esplai: dilluns i dimecres de 17´30 a 19´45hs
Centre Júpiter dilluns, dimecres i divendres de 17´30 a 19´45hs.
Direcció: Polígon La Moleta, bloc 4 Baixos 2 i 3.

Bº La Unió:
Centres d´Esplai Dimarts i dijous de 17´30 a 19´30 hs.
Centre Júpiter dilluns, dimecres i divendres de 17´30 a 19´30hs.
Direcció: Grup La Unió, Centre Social, junt amb el col·legi La Cova.
Telèfon de contacte amb les/vos educadores/és: 964 690392 de dilluns a divendres de
16:00H a 17:20 H .
1.4 - Aforament dels Centres.
Centre d'Esplai i Centre Júpiter Carbonaire: 45 usuaris/s'en cada u.
Centre d'Esplai i Centre Júpiter Moleta: 35 usuaris/s'en cada u.
Centre d'Esplai i Centre Júpiter La Va unir: 40 usuaris/es.
Títol II: ELS/S'USUARIS/ES DELS CENTRES d'ESPLAI I CENTRES JOVES.
2.1.- Beneficiaris dels Centres Joves i Centres d'Esplai:
Menors i jóvens entre 8 i 20 anys resident en el municipi de La Vall d'Uixó.
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2.2.- Requisits d'accés:
Centre d´Esplai:
1. Tindre complits els 8 anys d'edat.
Els/es menors de 8 anys podran acudir al Centre sempre que siguen
acompanyats/des pel pare / mare o tutor, o siguen derivats per l'Equip Social de
Base. En este últim cas l'edat mínima d'accés podrà ser de 7 anys.
2. Ser inscrit/des pel pare, mare o tutor
En cas de llista d'espera, tindran preferència els menors que viuen en el barri.
3. Comprometre's a complir les normes de comportament establides en el
Reglament de Règim Intern del Centre.
Centre Jove:
1. Tindre més de tretze anys d'edat.
2. Ser inscrit pel pare, mare o tutor si és menor de 18 anys.
En cas de llista d'espera, tindran preferència els jóvens que viuen en el barri.
Excepcionalment segons necessitats del centre.
3. Complir les normes de comportament establides en el règim intern del centre.
3.

Motius de baixa.

Seran motiu de baixa en el Centre, qualsevol de les circumstàncies següents:
− Falta d'assistència injustificada durant 6 mesos.
− Sol·licitud de l'usuari/a o del seu representant legal.
− Expulsió derivada de l'aplicació del règim sancionador que establix este
reglament.
− Pèrdua dels requisits d'accés al Centre
2.4.- Drets i deures.
Tota actuació en matèria de servicis socials estarà supeditada al respecte dels drets
legalment reconeguts als/s'usuaris/es.
DRETS.
- A la participació en les activitats del Centre sense discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
- A rebre una atenció personalitzada en raó de les circumstàncies i condicions
d'usuari/a.
- Rebre informació sobre els aspectes d'organització i de funcionament del Centre.
- A la confidencialitat de les dades personals.
- Qualsevol dret bàsic reconegut en la normativa vigent.
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DEURES.
− Ser inscrit/des per la mare, el pare o tutor/a.
− Acudir al centre en l'horari que s'establix.
− Fer ús exclusiu de la sala dedicada per al Centre Júpiter/Centre d´Esplai,
respectant la resta de sales.
− Respectar a les persones que fan ús i gaudi del centre.
− Respectar les instal·lacions de tot el centre i les normes que regulen la seua
utilització
− Respectar el material del centre.
− Mantindre ordenat el centre.
− No utilitzar el telèfon mòbil, només en cas d'urgència.
− No fumar, en totes les instal·lacions i activitats que es realitzen.
Títol III.- EL PERSONAL DELS CENTRES d'ESPLAI I CENTRES JOVES.
Cada un dels Centres és atés per un educador/a responsable del mateix i de l'activitat
educativa que en ell es desenvolupa.
També poden participar com a col·laboradors en l'activitat que exercixen els
professionals dels Centres les persones següents: voluntaris/ es, beneficiaris de
programes de prevenció i inserció social (TAPIS, Mesures Judicials Al Mig Obert...).
3.1. Funcions dels/les educadors/ es.
− Educació en el temps lliure.
− Intervenció educativa individual i familiar amb els menors.
− Programació, execució i avaluació anual de l'activitat educativa que se
realitzarà en els Centres d'Esplai i Centres Joves del municipi: tallers, activitats
esportives, excursions i eixides, organització de festes, intercanvi amb altres grups.
- Gestions per al funcionament correcte del Centre i dels servicis que preste en
l'atenció als menors i jóvens.
- Coordinació amb altres professionals de Servicis Socials i Joventut per a millorar
la qualitat del suport educatiu i socialitzador des del temps lliure que es fa amb els
menors i jóvens. Així com, amb les educadores dels Centres d'Esplai i Centres Joves
de Cáritas.
3.2. Deures dels/ es col·laboradors/ es.
• Respectar els drets de les persones o grups als que es dirigix l'activitat.
• Adequar l'activitat als objectius del programa i a les instruccions rebudes per les
educadores responsables.
• Desenvolupar la seua activitat amb la màxima diligència possible que necessite al
programa a què s'ha incorporat.
• Guardar la confidencialitat de la informació rebuda o coneguda que es desenvolupa
durant la seua activitat com a voluntari.
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• Complir els compromisos adquirits per al desenvolupament del programa respectant
els fins i la normativa del mateix.
• Realitzar un treball seriós i responsable, promovent la tasca en equip i facilitant la
continuïtat.
• Respectar i salvaguardar els recursos que es posen a la seua disposició.
3.2. Drets dels/es col·laboradors/ es.
•
•
•
•
•

A rebre la formació específica, la informació i el suport necessari per a la
realització de la tasca que l'entitat comanda.
A participar en l'elaboració, execució i avaluació dels programes de l'entitat en
què participa.
A no comprometre's en activitats o programes per als que no s'assenta prou
preparat o que superen les seues possibilitats.
A rebre la cobertura d'una assegurança pels danys i perjuís que l'exercici de la
seua activitat poguera causar a tercers.
A la supervisió i suport del tècnic social responsable en cada cas.

Títol IV. FALTES I SANCIONS.
Identificació dels diferents tipus de faltes i possibles sancions que es podrien portar a
acabe.
Les faltes seran registrades amb la data i la descripció dels fets ocorreguts.
4.1. Faltes:
Faltes lleus: Constituirà una falta lleu, deixar de complir les normes reglades de
convivència.
- Exemples de faltes lleus:
Parlar fort o cridar de forma molesta.
Discutir entre els companys del grup.
Molestar un company/a.
No respectar el material.
No seguir les instruccions dels educadors ...
Faltes greus: Aquelles situacions de risc que impedisquen el funcionament normal i/o
suposen una desviació dels principis educatius dels Centres.
- Exemples de faltes greus.
Insultar i/o burlar-se dels/es companys / es.
No atendre i faltar al respecte a l'educadora de forma greu.
La realització reiterada de faltes lleus, fins a un màxim de tres.
Trencar voluntàriament el material.
Danyar o trencar les instal·lacions.
Fumar dins de les instal·lacions.
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Faltes molt greus: Seran aquelles on es pose en perill la integritat física o mental dels
integrants del programa.
- Exemples de faltes molt greus.
Agressió física als/les companys/es.
Agressió física a l'educador/es.
Robatori de material.
Crear situacions de perill i dany als usuaris del centre o a l'educadora.
4.2. Sancions:
Tres faltes lleus: expulsió del centre per un mes.
Una falta greu: expulsió del centre per sis mesos.
Dos faltes greus: expulsió del centre per un any i informar els pares.
Tres faltes greus: es valorarà l'expulsió definitiva.
Una falta molt greu: expulsió definitiva, informar els pares i denúncia via judicial.
A més de les sancions referides, s'haurà de reposar i/o abonar econòmicament:
• Quan es malgaste el material se li prohibirà temporalment fer manualitats i quan
es trenque voluntàriament ho tindran de comprar.
• Quan es robe el material ho compraran, aplicant posteriorment la corresponent
sanció.
Les sancions es valoraran en funció de cada cas particular per la coordinació de Centres
i l'equip d'educadors; en l'expedient es donarà audiència a l'imputat/des.

La Vall d´Uixó 6 de Abril de 2009

Mª JOSE PLAZA BELTRÁN
Coordinadora de Centres Joves y
Centres d’Esplai.

CARMEN FENOLLOSA EGEA
Directora Área de Servicios Sociales.
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