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1. Quins límits marquem i com ho fem? Els fem amb follets perquè entenguin 
la importància i el motiu d’aquests o els decidim l’equip de caps i els exposem 
a la unitat?

2. La tenda de caps està separada de les tendes de follets? Per què? 
És necessari o podem plantar-la al costat de les seves?

3. Quan obrim les tendes de follets, els caps som capaços de trobar alguna cosa?
Ens hem plantejat de quina manera podem facilitar l’ordre? Us heu plantejat 
fer una tenda de material quotidià organitzat per capses? Quin material cal que 
tinguin a la tenda i quin pot anar a la tenda de material quotidià?

4. Reciclem? Hem treballat el motiu pel qual ho fem? Està ben indicat?

5. Els follets ens pregunten cada 5 minuts què toca fer ara o què hi ha per dinar? 
Hem pensat alguna manera per tal que puguin trobar per ells mateixos la 
resposta? Què necessiten saber?

6. Quan preparem el material de les activitats estem accessibles als infants? 
Ens poden ajudar a preparar algun tipus de material? Estem a un lloc apartats 
on no veiem què fan els follets durant el temps lliure?

7. Comencem cada activitat en un espai diferent i això di�culta entrar en la 
dinàmica? Seguim alguna rutina per fer el pas de temps lliure a moment 
d’activitat?

8. Tenen la necessitat de descobrir i experimentar sense la supervisió de caps? 
Els permetem tenir aquests espais? Els pactem amb ells?

9. Tenim un espai on els follets poden anar a relaxar-se si estan nerviosos? 
Com creieu que hauria de ser aquest espai? Els hem preguntat què 
necessiten en aquest espai?

10. Els lavabos són accessibles durant la nit? Pensem en plantar les tendes 
a prop del lavabo? Si no és possible, pensem alguna alternativa per resoldre 
aquesta solució?

DUTXES I LAVABOS PREGUNTES
Ben indicats i si es possible 
a prop de les tendes

ESPAI DIÜRN CAPS
Espai per caps que durant el dia 
utilitzem per acabar de preparar el 
material i repassar les activitats és 
interessant que estiguem a la vista 
dels follets per poder observar 
el seu joc i que puguem estar al seu 
abast per si necessiten alguna cosa.

ESPAI PER CUINAR

Guardar el menjar el més proper 
de la cuina possible per poder-lo 
obtenir amb facilitat.

ZONA D’ACTIVITATS
Espai on durem a terme les activitats 
amb els follets, on s’iniciaran totes 
les activitats, d’aquesta manera 
conscienciarem als follets que 
comencem les activitats

MATERIAL
Tenda de material quotidià i 
objectes perduts: tenda extra on 
desarem de manera organitzada
(en capses per exemple) el material 
personal que utilitzem en el dia a dia 
i que no és necessari que estigui a 
la tenda, per exemple: lots, necesser,
capelina, cantimplores, motxilla 
petita, banyador, crema del sol...

ESPAI DE JOCS
Espai on farem jocs dirigits 
i temps lliure

Zona per fer els àpats. Intentarem 
que estigui el màxim a prop de la 
cuina.

* Tenda de material i menjar: Espai 
per guardar el menjar i material 
per les activitats que necessitarem. 
Intentarem que estiguin pròxims a 
la cuina.

* Punt d’informació: espai on els 
follets poden acudir per consultar 
l’horari base, els grups de servei, 
els límits, el què farem després, 
menú...

* Brossa: Recordem que és important 
fer reciclatge i per això estaria bé 
tenir-ho ben indicat. Hauria d’estar 
al costat del lloc on fem els àpats. 

REFUGI / MENJADOR

ESPAI NOCTURN CAPS

Espai pels caps allunyat de les 
tendes d’infants per si tenim algun 
moment de disbauxa i no molestar 
als follets quan dormin

ZONA DE TENDES
Tendes de caps i follets: Espai de 
tendes per dormir compartit amb 
follets i caps.

ESPAI JOC FOLLETS
Zona que es creen els follets per si 
mateixos i es fan seva.

RACÓ DE LA CALMA

Espai pensat i creat explícitament 
perquè els follets puguin anar a 
calmar-se, relaxar-se, resoldre 
conflictes ...


