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Normativa
 L’Acollida – Espai Nos[altres] començarà el dilluns 14 de setembre i acabarà el 18 de juny. La monitora

d’acollida s’encarregarà de recollir a tots els infants a partir de les 16:25h i tindran una estona per poder
berenar. Aquest curs per la situació de la Covid-19, la recollida dels infants només es podrà fer a les 17h, a
les 17:30h i a les 18h. Hi haurà servei d’Acollida fins les 18h.
 Per poder participar al servei d’Acollida caldrà:
- Inscriure’s prèviament a l’aplicació d’inscripcions ONLINE a la web d’ATLAS (omplir formulari i

enviament de documentació). Ho han de fer totes les persones, encara que facin ús del servei de manera
puntual.
- El pagament sempre serà per rebut bancari. Els rebuts es passaran entre el 5 i el 7 del mes següent. Cal

estar al dia dels pagaments per poder assistir a qualsevol activitat.
- Hi haurà una matrícula de 15€ per participant (assegurança d’accidents, material Acollida, coordinació, gestió i

material Covid-19). Només es paga un cop, independentment del número d’activitats que es realitzin.
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Normativa
 Apuntar-se el mateix dia: caldrà sempre estar donada d’alta a l’aplicació d’inscripcions d’ATLAS i avisar

abans

de

les

13h

trucant

al

93

805

57

92

o

enviant

un

correu

electrònic

a

extraescolarsferraniclua@atlasfundacio.org. En cap cas es podrà participar el servei d’acollida si no s’han
complert aquests requisits.
 El preu és de 3€ al dia.
 Es demana puntualitat a l’hora de la recollida dels infants, en cas que no sigui així es cobrarà 4€ pels primers 15´

i fins a 30´ seran 7€.
 La recollida es realitzarà a la porta de l’escola, en cap cas les famílies poden entrar dins el recinte escolar.
 Beques: caldrà parlar amb ATLAS i l’EMD per gestionar-ho.
 La realització de l’acollida està subjecta a les indicacions del Departament de Salut en relació amb la

Covid-19.
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Prevenció. Requisits per a participar:

•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.

•

No

convivents

o

contacte

estret

amb

positiu

confirmat

o

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

•

Calendari vacunal al dia altament recomanat.

•

Haver entregat online omplert i signat el formulari “Declaració
responsable”
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Protocol de l’activitat
• DISTANCIAMENT FÍSIC: 1,5 metres
• RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC
• ÚS DE MASCARETES SEGONS LA NORMATIVA
• NO ES COMPARTEIX EL MATERIAL
• ELS ESPAIS A UTILITZAR SERAN PRÈVIAMENT I POSTERIORMENT
DESINFECTATS I VENTILATS.
• LLISTAT D’ASSISTÈNCIA
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Tardes temàtiques a l’espai d’acollida
Aquest curs escolar donem un nou format a l’acollia. Cada tarda serà temàtica i es
realitzaran activitats relacionades amb el tema del dia.
Les activitats es realitzaran majoritàriament a l’aire lliure i en casos que el temps no ho
permeti es farà ús del Club (espai ventilat)

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

JOCS

TALLERS

MOVIMENT I
DANSA

CONTES DEL
MÓN

JOCS
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No totes les nenes i nens seran
pintors/es, dibuixants o
escultors/es, però poden ser
ARTISTES i fer servir els valors
que l’ARTISTA té davant la vida.
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