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QUIN  ÉS  EL  TELÈFON  DE  CONTACTE  DE  L’ESPORTIUEIG  CEIP
PONENT? 

625 70 21 99 

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

L’arribada serà  SEMPRE  al CEIP Ponent (excepte quan els monitors comuniquin un
altre punt de trobada en dies concrets).

L’horari d’entrada a les instal·lacions és a partir de les 8.30 h 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 principal del pati del CEIP Ponent. 

ON  ES  TROBARAN  ELS  NINS  I  NINES  A  LA  FINALITZACIÓ  DE  LA
JORNADA? 

Enguany, com a novetat, la recollida dels infants en finalitzar la jornada SEMPRE serà

al CEIP Ponent. En el cas que els nins i nines tenguin autorització per anar a casa tots

sols, partiran a les  13.30 h d’allà mateix (exceptuant els dies que es faci una sortida a

fora i el  temps sigui just, podran partir del lloc on siguin o tornar amb el monitor cap al

CEIP). 

QUÈ PASSA SI ARRIBAM MÉS TARD DE LES 9.30 A L’HORA D’ENTRADA?

Haureu d’avisar el monitor responsable prèviament, i podran anar directament al lloc on

es  trobi el seu grup. Allà, el monitor responsable els aplicarà el protocol corresponent

d’higiene i prevenció contra la COVID-19.



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. Es recomana que no portin objectes de valor. Respecte als

telèfons  mòbils,  hi  estan  permesos,  i  són  recomanables  per  poder  tenir  millor

comunicació nins/nines-monitor, ja que les autoritzacions es realitzaran telemàticament.

Però, durant les activitats no està permès el seu ús. 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? 

El  grup de 13/16 té  una programació  específica  diferent  al  funcionament  dels  altres

nivells.  

Hi haurà dies que es realitzaran sortides i d’altres que es trobaran per les instal·lacions

del CEIP Ponent o a les Piscines Municipals Catalina Corró. 

La programació està a la vostra disposició per mitjà de la Coordinació del CEIP Ponent

al número de telèfon indicat anteriorment.



MATERIAL D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 

Els monitors d’aquest grup explicaran i informaran prèviament del material  específic

que hauran de dur els nins i nines, per exemple bicicleta, pales de pàdel... Cada nin/a es

farà responsable de portar, mantenir i desinfectar el seu propi material. 

PAGAMENT PER LES ACTIVITATS ESPECIALS 

Com hem dit anteriorment, aquest grup fa sortides i activitats especials que requereixen

un cost addicional (sortida Hidropark, pistes de pàdel, diferents gimnasos, sortides a la

platja...). Per  tal motiu, el nin/a haurà de portar un import setmanal de 10 € (si no es

comunica  el  contrari),  que  donarà  al  seu  monitor  responsable,  preferiblement  cada

dilluns o dimarts de la setmana. 

Equip directiu de l’Esportiueig


