ESTADES INFANTILS ESTIU 2020
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT
Les estades infantils municipals d’estiu estan adreçades a infants de 4 mesos a
3 anys amb la voluntat de facilitar la vida laboral i la vida familiar. Es faran
activitats de lleure,adaptades a l’edat i la situació actual en relació amb el
COVID-19, sense oblidar l’adquisició i mateniment dels hàbits d’alimentació,
higiene, descans i autonomia, i, prioritzant les necessitats bàsiques dels infants
(físiques, afectives i emocionals).
Inici de les estades: dilluns, 29 de juny.
Final de les estades: dijous, 10 de setembre.
Horari de matí: de 8.30h a 12.30h
Horari de matí amb menjador: de 8.30h a 15:00
Lloc: Llar d’Infants Municipal Els Putxinel.lis
Inscripcions: a les oficines del Casal Lapallavacara o bé a través de l’enllaç
que trobareu al lloc web de la Paeria de Balaguer.
INSCRIPCIONS
- La inscripció i el pagament es farà a través de la pàgina web de l'Ajuntament
de Balaguer.
Fins que no s’hagi realitzat el pagament, no es considera feta la inscripció.
- El primer dia que l’infant assisteixi a les Estades Infantils heu de portar
aquesta documentació degudament signada:
- Autorització de recollida
- Declaració responsable COVID-19
i adjuntar-hi la fotocòpia del carnet de vacunes i de la tarja de la seguretat
social
PROGRAMACIÓ DIÀRIA D’ACTIVITATS
De 8.30h a 10.00h: acollida i esmorzar.
De 10.00h a 11:00h: activitat programada (experimentació, manualitat, música,
danses, balls, psicomotricitat, pintar cares,…).
D’11:00h a 12:00h.: Joc lliure a l’exterior, jocs d’aigua,…
De 12:00h a 12.30h: hàbits i sortida.
De 12.30h a 15.00h: dinar, descans i sortida.
El dimarts i el dijous realitzarem jocs d’aigua. Cal portar el banyador posat de
casa (els infants que ja no portin bolquer) i a la bossa ha d’haver-hi: (tot
marcat amb el nom i cognom)








Tovallola.
Bolquer d’aigua (qui el necessiti).
Protecció solar
Gorra
Xancletes lligades o calçat adequat per l’aigua.
Muda de roba interior.

Pels infants que facin ús del servei de menjador:


Cada dia hauran de portar un pitet d’ús diari i el retornarem per fer la
desinfecció adequada a casa.
MESURES DE PREVENCIÓ ESPECÍFIQUES DAVANT
LA COVID-19

Requisits generals per a participar en les activitats de lleure educatiu estiu
2020, segons la Generalitat de Catalunya.
Els infants participants a les estades infantils han de complir una sèrie de
requisits per tal de preservar la salut del grup:






Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, diarrea) o amb
qualsevol altre quadre infecciós. Per tal d’incorporar-se de nou a
l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas
de simptomatologia no compatible amb la COVI-19 i 14 dies quan es
tracti de simptomatologia compatible.
No haver conviscut o bé no haver mantingut contacte estret amb positiu
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
Calendari de vacunes actualitzat.
En el cas que un infant presenti una malaltia crònica d’elevada
complexitat es valorarà junt amb la família i l’equip mèdic si és idoni
assistir a les estades. (malalties respiratòries, malalties cardíaques
greus, malalties que afecten al sistema immunitari, diabetis mal
controlada i encefalopaties).

Mesures sanitàries de prevenció:






Disseny de fluxos de mobilitat per evitar aglomeracions.
Ventilació i neteja dels espais reforçada.
Foment d’activitats a l’aire lliure.
Control d’accés i ús de mascaretes segons les prescripcions aprovades.
Punts de rentada de mans per un hàbit d’higiene.






Compliment de les ràtios de monitor / grup d’infants.
Formació en mesures sanitàries en el marc de la Covid-19.
Protocol de control intern i de comunicació amb els agents sanitaris.
Control de temperatura i promoció de la distancia personal recomanada.
NORMES DE FUNCIONAMENT

















La llar obrirà les portes a les 8.30h, per l’entrada principal, i fins a les
10.00h.
En el cas que hi hagi més d’una família es guardarà la distància física
recomanada (2 metres). El primer dia intentarem definir amb cada
família un horari d’entrada i sortida determinat per tal d’evitar
aglomeracions.
Cal que l’infant arribi a la llar acompanyat, únicament, per un adult.
En el moment d’entrar a la llar es desinfectaran les soles de les sabates
de l’acompanyant i de l’infant, sempre que sigui possible, a les catifes
que trobareu ubicades a l’entrada.
També hi ha la possibilitat de deixar unes sabates que siguin d'ús
exclusiu per a la llar i en arribar al mati, canviar-les per les que duu de
casa.
Cada matí a l'arribar al Casal és prendrà la temperatura de l'infant i la
família informarà de la comprovació de símptomes que s'ha fet
prèviament a assistir al Casal. Els ítems a comprovar per part de la
família cada matí són: comprovació símptomes.
S'establiran grups estables de, com a màxim, 10 infants per tal de
garantir les mesures de distanciament recomanades.
Els gots i/o biberons i els xumets s’hauran de posar a la motxilla, dins
una bossa de plàstic, i cada dia els retornarem a la família per tal de dur
a terme la seva desinfecció.
De la mateixa manera, els esmorzars també s’hauran de posar en una
carmanyola i dins d’una bossa de plàstic.
Pels infants que facin ús del servei de menjador, els pitets seran d'ús
diari i els retornarem cada dia per tal de dur a terme la seva desinfecció.
En el cas que hi hagi algun infant que presenti alguna al·lèrgia o
intolerància s’haurà d’informar al personal educador.
Pel que fa a les joguines, no estaran disposades a l’abast dels infants
sinó que les educadores decidiran quines s’utilitzaran i, després de cada
ús, se’n farà la desinfecció corresponent.
Separarem l’espai del pati mitjançant barreres per tal que els grups
estables, dividits per nivells o edats similars, disposin cadascun del seu
espai.

MATERIAL NECESSARI




Cada infant haurà de portar el material necessari per deixar-lo a la llar:
bolquers, tovalloletes, crema per al canvi de bolquers, una muda de
roba en una bossa i tot marcat amb el nom i cognom
El got i/o biberó i el xumet (si en fa ús) haurà de posar-se en una bossa
de plàstic a la motxilla i ho retornarem cada dia per tal que a casa en feu
la desinfecció corresponent.
Per tal d’evitar compartir alguns material us proposem que a l’inici de la
setmana o quinzena cada infant porti: un joc de ceres, un joc de pintures
per la cara, un joc de retoladors, dos pinzells i una bata o samarreta
vella per pintar (infants a partir de 12 mesos).

NOTES







És important tenir en compte que durant la setmana/quinzena els grups
siguin estables, i cadascun dins els seu espai d’aula i pati, mantinguin el
menor contacte amb els altres grups. Tanmateix, dins el grup estable i,
en relació amb l’edat dels infants, serà difícil garantir el distanciament
social entre els nens i nenes. I, en qualsevol cas, les educadores
donarem prioritat a les necessitats bàsiques (físiques, afectives i
emocionals) dels infants.
És important que respecteu les normes bàsiques de prevenció per la
vostra seguretat i la dels altres.
Si necessiteu contactar amb els responsables de les Estades Infantils
d’Estiu podeu trucar al telèfon de la Llar d’Infants Municipal Els
Putxinel.lis(973 44 95 39), o bé podeu enviar un correu electrònic a les
adreces patufet@balaguer.cat o elsputxinel_lis@balaguer.cat.
Si necessiteu contactar amb la part administrativa de les Estades
Infantils ho podeu fer a través del correu administracio@impic.cat

