
COMUNICAT A TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA XARAU SOBRE EL SERVEI
D’ACOLLIDA MATINAL PEL CURS 2020-21

INFORMACIONS 
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Durant aquest curs 2020-21 a l’escola Xarau es durà a terme el servei d’acollida matinal per a
les famílies que necessiten el servei de forma fixa durant tot el curs escolar. Per tant, no hi
haurà l’opció de fer-ne ús de forma esporàdica.

• Acollida matinal de 8.00 a 9.00. Data inici: 14 de setembre
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Les inscripcions al servei d’acollida matinal es podran fer fins el dia 10 de setembre si es vol
iniciar el servei el primer dia de curs. Si es volgués iniciar més tard, es podrà fer a partir del dia
14 de setembre.

Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari adjunt i signar-lo (es pot fer telemàticament,
no cal imprimir i signar el document) i enviar-lo a la següent adreça de correu electrònic:

xarau@lagresca.org

Caldrà adjuntar la següent documentació:

▪ fotocòpia del DNI mare/pare/tutor/a legal
▪ fotocòpia de la targeta sanitària
▪ fotocòpia del número de compte bancari

La gestió per l’abonament de les quotes s’estipula de la següent manera:

▪ El  cobrament  de  les  quotes  es  realitza  sempre  a  l’inci  de  cada  mes per
domiciliació bancària (el rebut et girarà entre els dies 5 i 10 de cada mes
 La quota mensual és de 45€ (5 dies per setmana)
 La quota mensual és de 27€ (3 dies per setmana)
 Pels mesos de setembre i juny la quota serà de 27€ en qualsevol cas

▪ ATENCIÓ:  No  s’entendrà  la  no  assistència  com  un  indicador  de  baixa  de
l’activitat.

▪ Serà necessari  ser soci  o sòcia de l’Ampa per a poder participar a l’acollida
matinal. La quota per ser soci o sòcia de l’AMPA es gestionarà des de la mateixa
AMPA.

mailto:xarau@lagresca.org
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L’acollida es realitzarà en grups separats per cada comunitat (petits, mitjans i grans). L’accés i
l’espai de referència estarà diferenciat també per comunitats:

• Comunitat de petits: Preferiblement l’acollida la farem a l’espai exterior de l’escola, al
jardí  de  petits.  En  el  cas  de  pluja,  entrarem  a  l’aula  de  psicomotricitat.  La  porta
d’entrada és la de dalt, que dona a l’edifici d’infantil.

• Comunitat de mitjans: Preferiblement l’acollida la farem a l’espai exterior de l’escola, a
la zona del sorral. En el cas de pluja, entrarem a l’aula de música. La porta d’entrada és
la principal.

• Comunitat de grans: Preferiblement l’acollida la farem a l’espai exterior de l’escola, a la
zona de  la  pista.  En  el  cas  de  pluja,  entrarem al  gimnàs.  La  porta  d’entrada és  la
principal. 

En cas que participi més d’un fill o filla i que els accessos a l’escola siguin diferents, es podrà
utilitzar l’accés d’infantil  en tots els casos. En aquest cas, el  fill  o filla  de la comunitat de
mitjans o de grans anirà sol o sola a la seva zona de referència. 
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En  tot  moment  s’atendrà  a  les  mesures  de  salut  i  seguretat  que  siguin  aplicables  com  a
conseqüència de la situació actual provocada per la COVID19. Gràcies a la cooperació de totes i
tots farem que les activitats siguin segures per a tothom!
També haurem de tenir present que tot plegat podrà variar en funció de les especificitats i noves
normatives que puguin anar sorgint durant el curs. Podeu consultar-les tot seguit.



Mesures de seguretat aplicables a l’acollida matinal1:

✔ Els  grups  d’infants  durant  l’acollida  no  es  consideraran  «grups
bombolla» ja que en formaran part infants procedents de més d’un
curs escolar. Per tant, serà necessari que tots els infants i monitor
o monitora de referència  duguin posada la mascareta durant les
activitats sempre i garantir la distància mínima de seguretat d’1,5
m. 

✔ Abans  d’accedir  a  l’activitat  es  realitzarà  el  control  de
temperatura  i  de  simptomatologia.  Aquest  control  es  registrarà
per tal de poder garantir la traçabilitat en cas que sigui necessari.

✔ Abans i  després d’iniciar  o acabar l’activitat  es  duran a terme accions d’higiene;  sobretot  el
rentat de mans.

✔ El material que es durà a terme durant la realització de les activitats serà desinfectat cada
vegada que se’n faci un nou ús.

✔ El  personal  educatiu  responsable  de  les  activitats  de  lleure  i  extraescolars han realitzat  la
formació de responsables de prevenció i higiene que va oferir la Secretaria de Joventut a finals
de juny pel personal que desenvolupava activitats d’estiu.

✔ Les famílies no tindreu accés al recinte escolar durant l’espai de l’acollida

✔ Haureu de proporcionar les mascaretes, procurant que puguin ser desades amb facilitat dins
una bosseta. 

✔ El protocol d’actuació davant un cas positiu  en COVID19 serà el que està vigent pel sector
escolar.

1 Mesures provisionals a l’espera que el  Departament de Salut  i  d’Educació de la Generalitat  de Catalunya pugui
determinar modificacions a les que actualment estan vigents per l’àmbit del lleure.


