PREGUNTES
FREQÜENTS
RACÓ DE VACANCES I SOBIRESPLAI 2020
INSCRIPCIONS
Hi ha una data màxima d'inscripcions?
Tot i que s'hagi establert un període d'inscripcions (25 de maig al
15 de juny) enguany deixarem allargar el termini per tal que les
famílies pugueu fer totes les conciliacions i compaginacions que
us calguin, serem flexibles en aquest aspecte.

En el mateix moment que s'afectua
l'inscripció hauríem de pagar?
Sí, tanmateix donarem l'opció de pagar-ho més tard un cop feta
l'inscripció.

DESCOMPTES
Els descomptes només s'apliquen el mes de
juliol?
Sí, només s'apliquen el Juliol. No s'apliquen ni al juny ni a l'agost.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA
Com seran aquests grups de convivència?
Els grups de convivència estaran formats per 10 infants del mateix
grup/edat i un dirigent. Aquest grup realitzarà totes les activitats
junts i conviuran plegats els dies de casal. Cadascun tindrà la seva
zona de lavabos diferenciada com també la seva zona de pati.

Si hi hagués pocs nens/es del mateix grup
d'edat, aquest grup s'obriria?
Amb un mínim de 5 nens/es ja obriríem el grup. En cas que hi
hagués pocs infants d'aquest grup, els reagruparíem per tal que
tothom pogués venir al casal.

Quan sabrem els grups que hi ha?
A mesura que tinguem les inscripcions els anirem organitzant.
Possiblment a mitjans de juny en tinguem més informació.

ACAMPADA, SORTIDA FINAL I FESTA FINAL
Aquest any es realitzarien l'acampada,
la sortida i la festa final?
No, enguany no contemplem fer-les, per tal d'evitar aglomeracions
i garantir així la seguretat i protecció dels infants.

PISCINA
Es podrà anar a la piscina municipal del
poble?
Sí. Ara restem a l'espera dels protocols d'higiene i seguretat que
estan preparant des de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Els infants hauran de mantenir la distància de
seguretat en tot moment?
Aquesta distància de 2m es prioritza fer-la en: moments de
presentació, àpats, moments d'higiene... i sobretot en activitats
que es facin en espais interiors.
Des del Racó de vacances i el Sobiresplai es potenciaran les
activitats a l'exterior: patis, zones verdes... per tal que el grup de
convivència gaudeixi dels jocs a l'aire lliure.

DOCUMENTACIÓ
Cal que us adjuntem algun tipus de certificat
mèdic?
En principi, només demanem una fotocòpia/foto de la targeta
sanitària i una fotocòpia/foto de la cartilla de vacunes (actualitzat,
excepte les vacunacions postposades pel confinament).
En el formulari d'inscripció ja us fem 'signar' una declaració
responsable que l'infant/adolescent reuneix els requisits de salut i
que teniu coneixement de la pandèmia actual, les circumstàncies i
el risc que comporta. En cas que necessitéssim quelcom més us
ho comunicaríem ràpidament.

MESURES D'HIGIENE I SALUT
Cal que portin mascareta al casal?
Durant les activitats no és necessari portar mascaretes. Però serà
necessari portar-la a les entrades i sortides del casal que és quan
hi pot haver més aglomeracions de gent i no es pot garantir la
distància de seguretat al 100%.
També caldrà portar-la en cas que anem amb transport públic (en
el cas dels nens/es del casal del Sant Martí quan vagin amb
autobús per anar a la piscina).

SERVEI DE MENJADORS
Hi haurà servei de menjadors?
En principi sí. Estem esperant més notícies de l'empresa Picant de
Mans amb les mesures d'higiene i seguretat que proposen.

CASAL D'AGOST
A l'agost, hi hauria la possibilitat de pujar els
infants de Sant Martí cap a l'escola Sobirans?
Aquest any excepcionalment vistes les circumstàncies que estem
vivint, se'ns ha demanat que oferim casal durant el mes d'agost.
Aquest casal d'agost es realitzaria només en horari de matins
(9h-13h) i a l'escola Sobirans.
Per tots aquelles famílies del Sant Martí interessades en fer-lo,
miraríem d'organitzar un grup per tal de poder pujar tot xino-xano
cap a l'escola Sobirans.

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL
Les activitats miraran d'atendre a les
necessitats emocionals dels infants?
Per descomptat.
En aquest sentit des del Racó de vacances i des del Sobiresplai
posarem de relleu: l'aprenentatge en les noves rutines,
especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció,
i el seu protagonisme en aquests nous aprenentatges. La
retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.
La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el
retrobament amb les amistats, el contacte amb referents adults
més enllà del nucli familiar.
Per això, incorporarem en el disseny educatiu de les activitats el
treball entre altres qüestions de: l'acompanyament emocional i la
gestió de la incertesa i la por al desconegut.

