Estimades famílies,
Comencem els casals Endinsa’t al món de l’art, aquest proper dilluns 29 de juny, en torns
setmanals fins el 31 de juliol, i del 31 d’agost al 10 de setembre. Tot seguint les recomanacions
i instruccions del Departament d’Educació i Sanitat sobre la reobertura dels centres dedicats a
activitats de lleure per a infants.
Us informem de les mesures de prevenció següents, per tal d’evitar el risc de contagi del Covid19.
-

Hem reduït el nombre d’infants a les aules a un màxim de 10 infants. Hi ha 2 grups a
cada espai.

-

A l’entrar prendrem la temperatura dels infants, caldrà desinfectar mans i peus i portar
la mascareta posada de casa. Caldrà portar una mascareta de recanvi pels infants.

-

Les entrades i sortides seran esglaonades. Informarem per correu de l’horari que us
pertoca.

-

L’acompanyant de l’infant no podrà accedir a l’espai. Per tal de fer més lleuger el comiat,
farem algun joc o dinàmica que engresquin els infants alhora d’entrar. Recomanem
treballar aquest aspecte a casa, per preparar els infants.

-

No es podran entrar bicicletes ni patinets.

-

Pel que fa al material, incorporarem el sabó i l’aigua com a materials recurrents per fer
jocs, experiments, per crear i passar-ho bé. No tindrem racons per tal d’evitar la
presència de materials que pot tocar tothom. Farem rentat de mans cada cop que
haguem de canviar d’activitat o tocar materials no fungibles. Tanmateix, assignarem una
safata per cada infant, on guardar les tisores, pinzells o altres estris que tindran assignats
durat tota la setmana, per tal de no barrejar-los.

-

Totes les persones que entrin a l’espai han de garantir que no tenen cap
simptomatologia i que durant els últims 15 dies no han tingut contacte estret amb cap
positiu de Covid-19. En cas de febre no podran tornar a reincorporar-se fins passats 14
dies. Us demanem que signeu el document de responsabilitat “Declaració responsable
per a les famílies” que podeu descarregar aquí.

