(Segueix al dors)

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ







Les inscripcions es fan online.
La inscripció i cobrament de quotes és trimestral.
Es farà el cobrament de la primera quota al moment de la inscripció.
El retorn de qualsevol rebut serà reclamat amb l´augment de la comissió que cobri el banc
En cas de pèrdua d´alguna sessió d´activitat per confinament del grup es retornarà el 50% de la classe.
Per donar-se de baixa o d´alta d´una activitat s´haurà de comunicar almenys una setmana abans del final de trimestre.
1r trimestre: 28 setembre-octubre / novembre / desembre
2n trimestre: gener / febrer / març
3r trimestre: abril / 28 maig (s´adaptarà la quota a 2 mesos en lloc de 3. Part proporcional)

PROTOCOL COVID-19
Com ja sabeu, aquest és un curs molt atípic degut a la situació de pandèmia que estem vivint.
Per això apliquem un protocol en línia amb l´escola per assegurar la protecció dels infants pel que fa a salut i higiene.
Us informem de les mesures a seguir respecte a les activitats extraescolars.
Estem segurs que tot anirà molt bé i us demanem la vostra col·laboració.
 Els grups seran estables almenys per trimestres.
 Grups de 10-15 infants del mateix cicle.
 Els espais seran prou amplis, es mantindrà el distanciament físic de 1´5m adaptant les activitats.
 Els espais seran ventilats i desinfectats, així com tots els materials abans i després de l´activitat. Es mantindran les
finestres obertes sempre que el temps ho permeti.
 Tots els alumnes de primària i el monitoratge faran ús de la mascareta durant l´activitat i el trasllat des de l´aula a
l´espai de l´activitat, així com a la sortida.
 A les activitats esportives no caldrà l’ús de la mascareta durant el desenvolupament de l´activitat.
 Els/Les alumnes d´Educació Infantil només hauran d´utilitzar la mascareta en el trasllat des de l´aula a l´espai de
l´activitat i a les sortides. No els caldrà durant el desenvolupament de l´activitat. Els/Les monitors/es sí, sempre.
 Cada alumne/a ha de portar la seva mascareta i una ampolla d´aigua.
 Totes les activitats compten amb gel hidroalcohòlic, termòmetre, farmaciola, productes desinfectants per espais i
materials, etc.
 Podran berenar abans de començar l´activitat a l´espai on la faran, mantenint distàncies i vetllant perquè no
comparteixin cap aliment. El berenar ha de ser lleuger i de no massa quantitat o difícil de manipular.
 Infants i monitors/es es rentaran les mans abans de berenar, després de berenar, abans de començar l´activitat i en
acabar.
 Es demana a les famílies que siguin molt puntuals a la recollida dels infants i que mantinguin també el distanciament
fora de l´escola. Cap familiar pot entrar al recinte escolar. Es demana que reculli l´infant una sola persona.
 En cas de qualsevol urgència o detecció de símptomes es seguirà el mateix protocol que a l´escola marcat pel
Departament de Salut. Per això us demanem que durant l´activitat dels vostres fills i filles tingueu els mòbils operatius
per si hem de contactar amb vosaltres.
Per qualsevol dubte o comunicació durant el curs podeu contactar amb Diver’s per correu electrònic preferiblement o per
telèfon en cas d’urgència. El nostre horari és de 9 a 14 i de 16 a 18 h.
diverstiu@gmail.com / 934 464 291 / WhatsApp: 617 824 118.
Us volem transmetre un missatge de tranquil·litat. Vetllem en tot moment perquè l´escola sigui un espai sà i segur on els infants
puguin continuar amb la seva vida amb màxima normalitat, educant-los en la nova situació.
Seguim treballant per la gestió del temps lliure dels infants i pel servei a les famílies, mitjançant un projecte basat en els valors,
la sociabilitat, el benestar i l´adquisició de coneixements i hàbits.

