La maleta pedagògica és un conjunt de recursos de lectura i de jocs per ajudar als infants
i a les educadores i els educadors a divertir-se mentre aprenen i practiquen els valors
vinculats a la proposta educativa del curs.
La maleta té un funcionament itinerant entre els esplais el que genera oportunitats de
diàleg. Amb aquest fi s’ha creat “el calaix dels missatges”, mitjançant el qual, es convida
als infants a intercanviar les seves experiències i reflexions amb d’altres infants.
Cada Unitat Territorial (UT) tindrà una maleta pedagògica que viatjarà per les diverses
entitats que la conformen. Cada unitat territorial definirà en funció de les seves
necessitats durada del préstec, entrega de material, organització etc.
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Per poder gaudir del préstec d´aquest material, els esplais han d´acceptar les condicions de
préstec i hauran d´omplir i signar el formulari Servei de préstec maleta pedagògica, que tindrem
penjat a l´IntraFede. En aquest formulari facilitaran la informació necessària: període de reserva,
entitat que té la maleta, motiu, etc.
El material de la maleta resta en tot moment sota la custòdia dels esplais, que són els
responsables de la conservació i del bon ús dels llibres i jocs durant el períodes de préstec. El
material s´ha de retornar en les mateixes condicions en què s´ha prestat.

La sol·licitud de reserva del material es pot fer per a una ocasió puntual o amb una previsió
periòdica (si la disponibilitat de la maleta ho permet)
La durada de cada préstec és definirà entre els membres de la UT.

L´entrega del material es realitzarà a la Federació Catalana de l´Esplai o en la seu de les entitats
de la UT en funció del territori i de la distancia entre les entitats.
L’equip tècnic de la Federació (o en el seu defecte els monitors/es de l´esplai) verificaran el
correcte estat del material que es presta. En el moment de rebre la maleta en préstec l´esplai
ha de verificar-ho. En el cas que un esplai detecti qualsevol desperfecte en el material ha de
comunicar-ho immediatament a l´equip de la Federació.
En cas de pèrdua, sostracció o trencament, l´entitat sol·licitant es farà càrrec del material
sol·licitat.
Perquè el préstec de la maleta es consideri retornat, caldrà la comprovació i revisió dels
materials. Els esplais hauran d´omplir el full de valoració de la maleta pedagògica per poder
valorar la utilitat de la maleta, organització, etc.

