Benvolgudes famílies,
Us volem a donar conèixer com serà el curs escolar 2020/21 arran de la situació de la COVID.
Primer de tot volem agrair la comprensió rebuda durant els mesos d’estiu, ja que no ha estat
fàcil i no hem pogut oferir servei de menjador, ni obrir les aules amb infants nascuts l’any 2019.
Aquest inici de curs sabem que no serà com sempre, tot i que esperem que, a mesura que avanci,
puguem a poc a poc tornar a ser la llar oberta i familiar que érem fins ara.

Entrades i sortides
Iniciarem el curs sense que pugueu accedir a les instal·lacions, ja que per raons d’higiene i per
evitar aglomeracions a dins de la llar, és aconsellable arribar de forma esglaonada cada 5 o 10
minuts.
Els infants hauran de portar unes sabates que es quedaran a la llar i seran d’ús exclusiu per les
instal·lacions. Aquestes sabates es retornaran tots els divendres.
Les famílies s’esperaran a l’entrada, sense trucar al timbre, ja que sempre hi haurà una
educadora esperant per obrir la porta. Es recomana que només un familiar porti l’infant fins a la
llar, deixarà l’infant amb l’educadora corresponent i no podrà accedir a les instal·lacions.
L’educadora encarregada de l’entrada de l’infant, primer li traurà o l’ajudarà a treure’s les
sabates, li rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic i el portarà a la seva aula corresponent.
A la sortida, el procediment serà el mateix.
Als migdies, les famílies sí que hauran de trucar al timbre de la seva aula, per tal que l’educadora
els porti l’infant.

Entrades

GRUPS
P1 petits
(Cuquetes)
P1 mitjans
(Gegants)
P1 grans
(Capgrossos)
P2
(Timbalers)
P2 (Grallers)

ALUMNES
4
5
6

DOCENTS
TUTORS
SUPORT
Anna Valero
Patri
Gòmez
Alba Matas
Bea Reyes

ENTRADA
9h
9h

Francina
Fabregat
Sandra Gras

9.05 h

10

Marta
Olivenza
Dúnia Curcó

10

Montse Ferrè

Mariona
Vives

9.20 h

9.10 h

Sortides

GRUPS
P1 petits
(Cuquetes)
P1 mitjans
(Gegants)
P1 grans
(Capgrossos)
P2
(Timbalers)
P2 (Grallers)

ALUMNES
4
5
6

DOCENTS
TUTORS
SUPORT
Anna Valero
Patri
Gòmez
Alba Matas
Bea Reyes

SORTIDA
16.30 h
16.30 h

Francina
Fabregat
Sandra Gras

16.35 h

10

Marta
Olivenza
Dúnia Curcó

10

Montse Ferrè

Mariona
Vives

16.55 h

16.45 h

Acollida de 8 a 9 h
A la llar d’infants del Morell fem acollida de 8 a 9 h. Aquesta acollida sempre l’atén la
mestressa de casa Paquita Guiot i una educadora que va variant cada mes. L’acollida
funcionarà de la mateixa manera que les entrades i sortides, sense poder accedir al centre.
Necessitaríem que qui vulgui utilitzar aquest servei ens enviï un WhatsApp al 693767318 o un
correu a llarinfants@morell.altanet.org informant del nom de l’infant i de a quina hora
aproximada vindrà, per evitar aglomeracions.

Cotxets
Els cotxets romandran a l’entrada de la llar, per evitar contagis tant als infants com al personal.
Per aquesta raó, els cotxets els agafarà l’educadora de l’entrada i ella els col·locarà.

Xumets
Els xumets i biberons s’hauran de guardar dins un estoig o bossetes de plàstic individuals. En el
cas d’estar utilitzats es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció.
Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.

El Menjador
Per garantir la seguretat dels infants i treballadores de la llar d’infants, i per la incompatibilitat
de realitzar diversos torns de dinar (són infants molt petits), es creu oportú dinar i fer la migdiada
a la mateixa aula, mantenint d’aquesta manera els grups estables d’aula, fins que sigui adequat
poder tornar a dinar al menjador i utilitzar les instal·lacions comunes.

L’hora del pati
La sortida al pati també serà per torns. En tenir unes dimensions adequades, sortiran dos grups
aula alhora.

Activitats i metodologies
Aquest any, per motius de la Covid 19, no podrem treballar per ambients de lliure circulació
(entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se de
forma natural en relació als seus interessos). Per aquesta raó, realitzaran les activitats de
manipulació, pintura, joc simbòlic i llums a l’aula classe.

Famílies i infants
Si l’infant mostra algun símptoma com ara tos, febre..., no se’l pot portar a la llar d’infants.
Si a la llar detectem que està a 37,5 graus de temperatura us avisarem perquè el vingueu a
recollir amb la màxima urgència possible.
Heu de portar signada la declaració responsable el primer dia del curs escolar.

Davant la situació en què ens trobem amb la COVID 19, us mantindrem informats en tot
moment, per la possibilitat de canvis en les formes d’actuar o treballar, seguint sempre les
recomanacions del Departament d’Ensenyament i de Salut.

