
 
 

 

 

 

NORMATIVA PUNT KOALA DE TORREDEMBARRA 

SERVEI DE CANGURATGE EN ESPAI PÚBLIC  
 
El Punt Koala de Torredembarra forma part de la xarxa comarcal 
d’Equipaments al Tarragonès que s’emmarquen dins la tipologia de 
canguratges itinerants en espais públics previstos dins els serveis de cura 
infantil elegibles dins la resolució IFE/3877/2021 del programa Temps per 
cures impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya i el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. 
 
És un servei puntual de cura, fora de l’horari escolar, en un espai lúdic i de 
qualitat per als infants de 3 a 12 anys (Educació Infantil i Primària) que es 
presta prèvia demanda de les famílies usuàries amb un topall mensual que 
en limita les hores d’atenció. 
 

La finalitat del servei és afavorir la conciliació i la disponibilitat de temps de 
respir a les famílies, especialment a les dones amb càrregues de cura 
significatives. 
 
Tot i que és un servei universal, a disposició de totes les famílies, el projecte 
prioritza l’accés al servei dels següents col·lectius: les famílies 
monoparentals i/o amb altres responsabilitats de cura acreditada, així com les 
mares/tutores que siguin víctimes de violència masclista, en situació d’atur de 
llarga durada, més grans de 52 anys i/o migrants. 
 
Ubicació i horaris del servei: 

• El servei s’ubica a la sala Infantil de la Biblioteca Mestra Maria Antònia 
de Torredembarra. Avinguda de Pompeu Fabra, 5A. 43830 
Torredembarra. 

o Dies i horaris d’obertura en fase pilot: : 9, 17, 22, 23, 27, 28, 29 i 
30 de desembre de 2022. Horari de 9 a 13h. 

 
Accés al servei: 

• Poden fer ús del servei les famílies empadronades als municipis de 
l’Àrea Bàsica del Tarragonès. 
 

• Totes les famílies han de realitzar una inscripció prèvia al servei.  
 

• Les inscripcions tindran una validesa fins al 30 de desembre de 2022. 
Les inscripcions requeriran la signatura de l’autorització de participació 
de la mare/pare, tutor/a legal, la protecció de dades, autorització de 
drets d’imatge i el compromís d’acceptació de la normativa interna. 

 

• A la inscripció quedarà constància dels infants autoritzats a venir i 
marxar sols del servei i dels qui han de venir i ser recollits 
acompanyats. En cas que puguin ser persones diferents de la mare, 
pare o tutor/a legal s’haurà d’autoritzar i identificar aquestes persones 
en qui deleguin. 

 
 
 
 



 
 

 

 

• A la inscripció, se citarà que el progenitor que signi l’autorització es 
dona per assabentat que té el deure de comunicar al centre si hi ha 
situacions que condicionin el règim de guàrdia i custòdia, pàtria 
potestat o si existeix algun tipus de mesura cautelar o pena, que imposi 
un deure d’allunyament/ incomunicació entre els  progenitors i/o els 
fills. 
 

• La condició de pertinença a col·lectiu prioritari s’haurà d’especificar 
sota responsabilitat del declarant, a través del full d’inscripció, a 
l’entitat gestora del servei.  
 

• La inscripció es realitzarà a la pàgina web habilitada per l’entitat 
gestora. 

 

• Les reserves es podran realitzar via trucada telefònica, de 8.30h a 15h 
trucant al 977249484 (Consell Esportiu del Tarragonès), excepte el 
dissabte 17 de desembre que el telèfon habilitat serà el de la pròpia 
Biblioteca, 977031464 o dirigint-se al mateix Punt Koala en l’horari del 
servei. 

 
 
Ús del servei. 

• Les situacions que justifiquen l’ús del servei són les següents: 
o Conciliació laboral. 
o Temps de respir. 
o Formació. 
o Gestions personals i visites mèdiques. 
o Atencions familiars. 

 

• Les reserves es podran formalitzar, des del 5 de desembre, entre dues 
setmanes i el dia anterior a fer ús del servei. SI es fa la reserva en el 
mateix dia, la disponibilitat de plaça dependrà de l’ocupació del servei 
en aquell moment. En el cas de les urgències es podran dur a terme 
entre les 24 hores abans i fins 30 minuts abans d’iniciar-se el servei. El 
Punt Koala sempre deixarà dues places sense omplir per a urgències. El 
màxim de temps d’ús familiar per urgència és de 3 hores al mes. 
 

• El màxim d’estada per infant serà de 4 hores seguides. El mínim d’una 

hora i mitja. 
 

• El servei serà gratuït. En funció del grau d’ús del servei, es podran 
implementar els següents criteris limitatius d’ús per les famílies: 

o Durant el pla pilot del servei de desembre de 2022 no es podrà 
fer ús del servei més de 4 dies. 
 

• L’entitat gestora confirmarà totes les reserves i en farà un recordatori a 
través de correu electrònic amb antelació. 

 

• Les famílies es responsabilitzaran d’aportar al servei tots aquells 
materials que el seu fill/a pugui necessitar. Si s’escau cal que la família 
proporcioni l’esmorzar. En cap cas, el punt Koala administrarà 
medicacions. 

 



 
 

 

• Cal que les famílies tinguin en compte, especialment en el 
infants més petits, proporcionar, si s’escau, una muda de recanvi.  

 

• Els infants poden portar deures escolars, tot i que el monitor/a del Punt 
Koala tan sol es responsabilitzarà de la supervisió durant la seva 
realització. 

 

• Els infants no portaran diners ni objectes de valor.  
 

• Els infants durant la seva estada respectaran els companys, 
monitors/es, els materials i les instal·lacions de l’equipament. Seguiran 
les indicacions de l’equip educatiu i estaran en tot moment amb el grup 
i els seus monitors/es i no se separaran dels mateixos sota cap 
circumstància.  

 

• Els infants respectaran les normatives de la Biblioteca municipal. 
 

• La participació en el servei suposa l’acceptació implícita d’aquesta 
normativa. 

 

• Les mares/pares/tutors/es recolliran els infants a les hores acordades 
notificant al servei telefònicament qualsevol situació extraordinària que 
impliqui un retard en la recollida. 

 

• En cas de qualsevol incidència significativa durant l’estada de l’infant 
l’equip educatiu del servei informarà la mare/pare/tutor/a i, si s’escau, 
en requerirà la seva presència. 

 

• La mare/pare/tutor/a de l’infant autoritza als responsables del servei a 
traslladar a l’infant a un centre mèdic en cas d’urgència. La 
mare/pare/tutor/a seran informats de la situació el més aviat possible. 

 

• En cas d’incompliment reiterat de la normativa del servei, tant per part 
de l’infant com dels seus familiars, aquest es reserva el dret de no 
admissió dels usuaris. 
 

 
 


