17a edició de JUGA I TRIA. MOSTRA DE JOCS I JOGUINES EIXAMPLE
La Mostra de Jocs i Joguines és un espai pensat per informar i ajudar als infants de 0 a 12 anys i
les seves famílies a crear una selecció conscient de joguines envers les dates nadalenques.
Aquest any, degut a la situació sanitària excepcional que estem vivint, s’ha adaptat el seu format
habitual per tal de complir amb totes les mesures de seguretat i higiene.
Els espais lúdics i d'activitat estan distribuïts per franges horàries per a cada grup d'edat, atenent
a les mesures de seguretat i prevenció: matins per als infants de 4 a 12 anys i tardes per als
infants de 0 a 3 anys.

Inici d’inscripcions: 9 de desembre de manera presencial.
Preu: gratuït
Franges horàries:
-

Matins de 10.30 a 13 h

-

Tardes de 16.30 a 18.30 h

A qui va adreçat:
-

Matins per infants de 4 a 12 anys sense acompanyats

-

Tardes famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Places:
-

Matins dos grups de cinc infants, per tant deu infants; i, llista d’espera.

-

Tardes un grup de tres famílies; i, llista d’espera.

-

CADA FAMÍLIA O INFANT NOMÉS ES PODRA APUNTAR UN MÀXIM DE
o

2 dies en el cas de les famílies de 0 a 3 anys.

o

3 dies en el cas de les famílies de 4 a 12 anys.

Les places estan assignades aplicant la ràtio establerta per a aquest tipus d’activitat en els “Criteris a aplicar
per prevenir la pandèmia per Covid-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure” i en les mesures
de seguretat i prevenció dictades per les autoritats sanitàries en aquell moment. Tanmateix, aquest nombre
de places es podrà ampliar en el moment d’iniciar-se l’activitat sempre que la situació sanitària ho permeti.

Què necessitem per fer la inscripció?
-

Infants de 4 a 12 anys:
o

Fitxa d’infant signada;

o

Fitxa d’autorització signada;

o

En cas que no el passi a buscar el tutor/a legal: firmar també fitxa persones
vinculades.

-

o

I, declaració de responsabilitat signada.

o

IMPORTANT QUE SIGNI LA TUTORA O EL TUTOR LEGAL.

Famílies de 0 a 3 anys:
o

Fitxa d’infant signada;

o

I, declaració de responsabilitat signada.

o

IMPORTANT QUE SIGNI LA TUTORA O EL TUTOR LEGAL

o

En cas que l’acompanyant del dia de la Mostra sigui un altre, també ens haurà
de signar la declaració de responsabilitat.

Mesures de prevenció al Casal Infantil
L’entrada al casal infantil es farà per el Centre Cívic Ateneu Fort Pienc de manera esglaonada i
mantenint la distància de seguretat. Les famílies usuàries del Casal infantil hauran d’estar a la
porta preferiblement abans de l’inici del servei i faran cua respectant les mesures de separació
indicades pel centre.
L’hora d’entrada, per evitar aglomeracions, serà de 10.30 a 11 h, en el cas del mati; i de 16.30 a
17 h. en el cas de la tarda.
Als matins per infants de 4 a 12 anys, les acompanyants no podran accedir a dins de l’espai de
joc. Es comprovarà la temperatura a cada infant i, en el cas de la franja de 0 a 3, també a les
acompanyants. Es farà un registre diari. No es permetrà l’entrada a infants ni adults que mostrin
una temperatura ≥ 37,3ºC. Abans d’accedir a l’espai, els infants i acompanyats hauran de
netejar-se les mans amb l’hidrogel situat a l’entrada.
Cada dia, es preguntarà a la família si ha fet la comprovació de símptomes del “Llistat de
comprovació de símptomes” i, es recollirà a la “Graella de Registre” la declaració verbal que
hagin fet.

Durant el servei...
-

Es vetllarà pel manteniment dels 1,5 metres de distancia entre infants i adults.

-

Els infants i acompanyants es rentaran les mans de manera freqüent, a l’inici i al final de
cada proposta.

-

L’ús de mascareta serà obligatòria, encara que es mantingui la distància de seguretat,
pels infants de 6 anys o més i les persones acompanyats.

-

Cada infant tindrà un grup de convivència assignat per dia i una educadora de referència
i, no es podrà relacionar amb la resta de grups.

La sortida del Casal Infantil es farà pel Centre Cívic i es farà de manera individual.
L’horari de la sortida, per evitar aglomeracions, serà de 12.30 a 13 h, en cas del servei del mati;
i, de 18 a 18.30 h, en el cas de la tarda.
Per recollir els infants de 4 a 12 anys, les famílies hauran d’estar a la porta preferiblement abans
de finalitzar el servei i faran cua respectant les mesures de separació indicades pel centre.
A la porta, hi haurà un/a educador/a del casal que demanarà al nom dels infants a les famílies
per així poder-los cridar un per un. En cas de que la recollida no la faci el pare/mare, tutor/a
legal, caldrà informar en el moment de la inscripció o, amb marge per poder agilitzar els tràmits
d’aquell moment.
Abans de sortir els infants es rentaran de nou les mans amb l’hidrogel que hi haurà a la sortida.

El centre es reserva el dret d’anul·lar o modificar la Mostra de Jocs i Joguines d’enguany i les activitat proposades
per altres raons organitzatives.

