
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS ESPORTIUEIG 2021

CEIP PONENT – INCA

QUIN  ÉS  EL  TELÈFON  DE  CONTACTE  DE  L’ESPORTIUEIG  CEIP

PONENT?

De dilluns a divendres de 7 h a 16 h hi podeu contactar al telèfon mòbil 625 70 21 99 o

a l’adreça electrònica coordinacioesportiueig@gmail.com.

QUIN  ÉS  L’HORARI  D’ENTRADA  I  SORTIDA,  I  ON  HEM  DE  PORTAR

L’INFANT?

L’horari d’entrada a les instal·lacions és a partir de les 8.30 h i fins a les 9.30 h del matí.

L’acompanyant i els infants hauran d’esperar a l’entrada del recinte amb mascareta i

guardant la distància  de seguretat  mínima amb els altres.  Quan sigui el  seu torn,  el

monitor  responsable  del  nivell  corresponent  de  l’infant  l’acompanyarà  fins  al  lloc

destinat al seu nivell.

En aquest cas, l’entrada serà la barrera del pati de l’avinguda del Raiguer.

QUÈ  PASSA  SI  A  L’HORA  D’ENTRADA  ARRIBAM  MÉS  TARD  DE  LES

9.30H?

En el cas que sigui un imprevist, haureu de telefonar al número de telèfon de contacte

de l’Esportiueig CEIP Ponent  i  comunicar  al  coordinador  l’arribada  fora de l’horari

normal,  per  tal  que  es  pugui  dur  a  terme  el  protocol  per  poder  accedir  a  les

instal·lacions. Un cop dins, el coordinador es farà responsable de l’infant.

En el cas que sigui un retard previst,  s’haurà d’avisar el monitor responsable el  dia

abans.



QUÈ HEM DE FER SI L’INFANT NO ACUDEIX A L’ESPORTIUEIG?

Si  no  s’ha  avisat  prèviament  el  monitor  responsable  del  nivell  de  l’infant,  el

pare/mare/tutor del nin/a s’encarregarà de notificar les causes d’absència al número de

telèfon  contacte  de  l’Esportiueig  CEIP  Ponent,  per  si  és  per  motiu  de  salut  amb

simptomatologia associada amb la COVID-19.

QUÈ PASSA SI L’ADULT AUTORITZAT NO POT RECOLLIR L’INFANT?

En el cas que el pare/mare/tutor i persona habitual no pugui recollir l’infant i hagi de

venir a cercar-lo una persona que no sigui del seu entorn directe, s’haurà de notificar el

següent missatge a través de WhatsApp al telèfon de contacte de l’Esportiueig CEIP

Ponent:

“Jo  ........................................................................,  amb  DNI  ...................,

autoritz  ........................................................................,  amb  DNI  .........................,  a

recollir el meu fill/a ................................................................ el dia ......... de .................

de 2021.”

QUÈ HA DE PORTAR L’INFANT DIÀRIAMENT? QUÈ PASSA SI LI FALTA

ALGUNA COSA?

Cal portar diàriament: roba i sabatilles esportives, banyador, tovallola, xancletes, gorra,

crema solar en esprai, mascareta, mocadors d’un sol ús, gel hidroalcohòlic, berenar i

aigua, tot amb el nom posat. Enguany és recomanable portar una capsa, preferentment

de plàstic, per guardar les seves pertinences a l’hora de piscina i evitar objectes perduts.

Es recomana que no porti objectes de valor, electrònics ni telèfons mòbils. En el cas que

l’infant no dugui alguna de les coses necessàries, es farà un avís als pares a través de

WhatsApp. Els infants no deixaran cap objecte durant la setmana, amb la finalitat que es

desinfecti tot a casa. 



COM FUNCIONA EL SERVEI DE MATINERA?

L’horari d’aquest servei  és de 7 h a 8.30 h, té un cost de 3 €/dia i 10 €/setmana, que

s’hauran d’abonar en un sol pagament en tota la setmana, preferiblement el dilluns o el

divendres.  Durant  la  matinera  els  infants  estaran  sota  la  supervisió  dels  monitors

responsables i faran jocs de taula, pintar, llegir... a la porxada.

COM FUNCIONA EL SERVEI DE MENJADOR?

Els infants dinen al menjador del CEIP Ponent. A les 13.30 h comencen el protocol

d’higiene i desinfecció per a les 14 h començar a dinar fins a les 15 h. De 15 h a 16 h

realitzaran diverses  activitats.  El  preu  és  de  7  €/dia  o  30  €/setmana,  que  s’hauran

d’abonar en un sol pagament en tota la setmana, preferiblement el dilluns o el divendres.

En cas que es tengui el menjador d’un dia ja pagat i aquell dia l’infant no quedi, si no

s’ha  realitzat l’avís abans de les 9.30 h del matí,  no es podrà fer cap devolució.  El

menjar és elaborat per Mariano, cuiner del CEIP Ponent; el menú planificat de tota la

setmana, el podeu demanar als coordinadors. Els infants amb al·lèrgies i intoleràncies

alimentàries  n’hauran d’avisar  la  persona responsable de la  recaptació  del  servei  de

menjador, i aquesta ho plasmarà al full diari d’observacions.

ON ES REALITZEN LES DIFERENTS ACTIVITATS?

Les activitats  tenen lloc a les instal·lacions del CEIP Ponent, a la Piscina Municipal

Catalina Corró i Lorente, i a les pistes multiesportives exteriors municipals de Crist Rei

(al costat de la Piscina Municipal).

ELS INFANTS ESTAN AL SOL DURANT TOT EL DIA?

Cada nivell té una planificació específica que es va alternant pels diversos espais durant

la setmana, i segons l’edat i el nivell van a uns llocs o a uns altres, però a partir de les

11.30 h o 12 h cada nivell té planificat espai d’ombra o piscina. 



PISCINA, QUINA ACTIVITAT FAN ELS INFANTS EN AQUEST ESPAI? HI

HA SOCORRISTES? QUÈ PASSA SI EL MEU FILL/A NO SAP NEDAR? HEM

DE DUR MANIGUETS?

Enguany el temps de piscina es duran a terme activitats recreatives i d’esbarjo. Tant

dins la piscina com a la zona de platja hi haurà espais delimitats per a cada nivell. Per

accedir  a  la  piscina  hi  ha  un  protocol  específic,  això  implica  portar  mascareta,

desinfecció de mans, canvi de calçat i desinfecció d’aquest. 

A la piscina també hi ha presència d’un o dos socorristes durant tot el matí.  A més,

quasi tots els monitors estan formats com a socorristes. 

El primer dia de piscina el monitor responsable del grup farà la comprovació del nivell

de cada infant. En el cas dels més petits, han de portar els seus propis maniguets, que

quedaran dins la capsa de plàstic per poder desinfectar-los diàriament. 

EN CAS D’ACCIDENT, COM S’ACTUA?

A l’Esportiueig, segons marca la Conselleria, tenim una assegurança contractada amb

les cobertures que s’hi estableixen; aquesta és una assegurança de primera visita en cas

d’accident. 

En cas que un infant tengui un incident, primer se’n valorarà la gravetat i, si es tracta

d’una urgència greu, es cridarà al telèfon d’urgència, al mateix temps que cridarem el

pare/mare/tutor de l’infant.

En cas que sigui un accident no tan greu, cridarem directament el pare/mare/tutor, que

acompanyarà l’infant a un dels centres concertats de l’asseguradora, amb el volant que

el director li donarà abans.



Instagram Esportiueig

Enguany, com a novetat, posarem en marxa l’Instagram de l’Esportiueig, és un compte

privat del qual només poden ser membres pares i mares d’infants matriculats aquest any.

El sentit d’aquest compte és a nivell informatiu perquè vegeu el que fan els infants en el

dia a dia. Per a qüestions personals o a nivell particular us heu d’adreçar a les oficines

del Servei d’Esports o als directors del servei. Si estau interessats a formar part del grup,

heu de seguir aquestes passes:

1. Cercar a Instagram "Esportiueig2021".

2. Sol·licitar unir-se al perfil.

3. Quan es realitzi la comprovació, s’acceptarà (poden passar un dies).

Equip directiu de l’Esportiueig


