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INTRODUCCIÓ

L’objectiu és la creació d’un espai lúdic i de lleure alhora que fem l’acollida
matinal i de tarda. Tenint en compte que l’acollida matinal i de tarda és un servei
per a que aquelles famílies que per horaris no poden acompanyar i/o recollir els
seus fills i filles en els horaris d’entrada i sortida de l’escola, i que per tant no és
una activitat escollida pels mateixos infants intentem crear un espai atractiu i que
propicií el seu gaudi.
Per tot això s’oferirà als infants diferents tipus de propostes, que es dividiran en:

•

Contes: contes populars catalans i d’arreu del món, tenint als infants

com a protagonistes directes.
•

Jocs de colla: jocs per jugar i gaudir de la vida de grup, cançons i danses

populars.
•

Jocs de taula: l’infant podrà gaudir del joc de taula de diferents tipus:

matemàtics, lingüístics, d’estratègia, d’habilitat...
•

Propostes Artístiques: l’infant podrà desenvolupar la seva capacitat

creativa i la seva imaginació a través d’activitats manuals que afavoreixin el
desenvolupament de la seva psicomotricitat fina i grossa.
•

Propostes de Joc Simbòlic: l’infant podrà gaudir de diferents materials

per a desenvolupar el joc simbòlic: animals, trens...
•

Propostes de construccions: l’infant podrà gaudir amb diferents

materials per a fer construccions: legos, construccions de fusta, tente...

Amb aquesta proposta pretenem doncs:

-

Donar a les famílies un servei per conciliar la vida laboral i familiar.

-

Crear un espai on els infants se sentin com a casa.

-

Proporcionar un espai on puguin esmorzar i berenar de forma tranquil·la i

relaxada.
-

Fomentar el joc com a element d’aprenentatge, il·lusió i diversió.

-

Plantejar el joc com a vehicle per a la coeducació.

-

Conèixer diferents jocs populars i tradicionals

-

Desenvolupar les diferents capacitats i habilitats que ens proporciona el fet

de jugar.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

-

Acompanyar de forma respectuosa el desenvolupament de cada infant.

-

Gaudir de l’acollida com a quelcom integrador

-

Desenvolupar habilitats socials

-

Donar un espai on els infants se sentin com a casa.

FUNCIONAMENT
Acollida de Matí:
Els infants aniran arribant a l’escola en l’horari escollit, un monitor/s els acollirà a
la porta de l’escola on se l’hi posarà gel hidroalcohòlic, i els acompanyarà a l’espai
d’acollida. Disposaran d’un espai per poder esmorzar tranquil·lament, abans ens
rentarem les mans. Un cop acabin d’esmorzar i de rentar-se les mans, podran
escollir la proposta que més els hi agradi. Quan hi hagi un volem d’infants que ens
permeti dur a terme les propostes específiques les oferirem als infants, seguint les

mesures de protecció ( mascareta i distància si no són del mateix grup estable). Un
cop s’apropi l’hora lectiva ens prepararem per anar cadascú a la seva aula/espai,
acompanyarem als infants a les seves aules.
Per a poder oferir el servei ha d’haver un mínim de 8 infants diaris.
Acollida de Tarda:
Els infants seran recollits a l’aula pel monitor/a de l’activitat, hauran d’anar amb
mascareta. Un cop arribin a l’espai on farem l’acollida rentarem les mans i podran
berenar tranquil·lament i després engrescar-se amb qualsevol de les propostes del
dia, un cop s’hagin rentat les mans. L’entrega d’infants a les famílies les farà
personalment el monitor a cadascuna a la porta de l’escola.
A causa de la situació de pandèmia haurem de mantenir les distàncies i les
mesures higièniques que ens marquen des de les autoritats, per tant a l’acollida es
mantindran les mateixes mesures que a l’escola i el protocol COVID-19 serà igual.
Les mesures que adoptarem seran:
-

neteja freqüent de mans

-

distància entre els infants de grups estables diferents

-

ús de mascareta per a totes les edats

-

neteja del material i l’espai abans i després del seu ús.

Per a a poder oferir el servei hi haurà d’haver un mínim de 8 infants diaris.
CALENDARI
- Dies: de dilluns a divendres
- Horari: matins de 7:45h a 9:00h i de 16:30h a 17:30h.
- Dates: Del 13 de setembre de 2021 al 22 de juny de 2022 (exceptuant períodes
de vacances escolars)

EQUIP DE MONITORS/ES
Des de Kampi donem molta importància a tenir un equip de monitors estable
perquè els infants tinguin sempre un referent. I també, és molt important que
tinguin moments de treball en equip per poder reforçar i reflexionar sobre la part
pedagògica de l’activitat.
INFRAESTRUCTURA
A nivell d’infraestructura, l’acollida durant el bon temps es farà a l’exterior.
Utilitzarem sempre que sigui possible el pati, i els dies de pluja i fred farem
l’acollida al menjador.
TARIFES
SETEMBRE/JUNY
ESP.

Fixe

30 MINUTS

3€/dia

15€

1 HORA

4€/dia

22€

1H I 15 MINUTS

5€/dia

29€

ESP.

Fixe

30 MINUTS

3€/dia

22€

1 HORA

4€/dia

35€

1H I 15 MINUTS

5€/dia

40€

DE OCTUBRE A MAIG

•

es considera usuari fix l’infant que fa 5 dies a la setmana

INSCRIPCIONS
Per a formalitzar les inscripcions cal omplir el formulari d’acollida.
A més a més cal que el primer dia porteu omplerta i signada la fitxa d’inscripció que us
adjuntarem al correu.
FORMA DE PAGAMENT
El pagament de l’acollida es podrà fer de 2 maneres diferents:
1. Per domiciliació bancaria ( en aquest cas ens haureu de signar el document
d’autorització per girar el rebut). El rebut es girarà de l’1 al 5 de cada mes.
2. Per transferència bancaria. Cal que feu l’ingrés de l’1 al 5 de cada mes i enviar
per correu electrònic el justificant de pagament.
3. En efectiu: només en el cas dels esporàdics.
En cas que es retornin 2 rebuts o no es faci el pagament de 2 mesos, la inscripció
queda directament anul·lada i l’infant no podrà fer ús del servei fins que no es
regularitzin les quotes.
DEVOLUCIONS
El retorn dels diners de les quotes només es farà en cas de baixa justificada. Entenem
com a causa justificada malaltia o confinament parcial o total. En cas que s’hagi de
retornar algun import, es descomptarà de la quota del mes següent.

