
 

 

 

Informació Escoles d’Estiu 2021 
Sant Josep de sa Talaia 

 
Davant la situació actual i atenent a la normativa sanitària 
vigent, el desenvolupament de les activitats a les escoles 
d’estiu 2021 serà de la següent manera: 

 
A cadascun dels centres hi haurà un accés d’entrada i un 
altre per a les sortides. 

 
Serà obligatori mantenir les mesures de distanciament 
social recomanades (1.5 metres) per part dels pares, a 
l’hora de deixar i recollir els nens i les nenes al centre, per 
evitar les aglomeracions a les entrades i les recollides. 

 
L’ús de la mascareta serà obligatori a l’entrada i a les 
sortides, tant com per pares/mares/tutors, com pels infants. 
Una vegada els nens i les nenes hagin accedit al recinte i 
estiguin ubicats al seu grup deixarà de ser necessari. 

 
Horaris (es prega puntualitat) 
Escola matinera 07.45 h-09.00 h 
Entrada 09.00 h-09.15 h 
Sortida 13.50 h-14.00 h 
Menjador 14.00 h-16.00 h 

 
Després de l’horari d’entrada no es permetrà l’accés a 
cap nen/nena, excepte feta comunicació prèvia al 
director del centre, així com per a la recollida fora dels 
horaris establerts. 
 
La recollida usual del nen/nena serà realitzada per part 
del pare/mare/tutor legal. En cas de no se una recollida 
usual, sinó per una persona no autoritzada, s’haurà de 
fer una comunicació prèvia al director del centre: 
autorització escrita adjuntant fotocòpia DNI de la 
persona autoritzada. 



 

 

 
Tant l’escola matinera com el menjador es durà a terme a 
les aules assignades per a cadascun dels grups. 

Es recorda que enguany el servei de carmanyola (tuper) no 
està permès, i la contractació del servei de menjador la 
faran directament amb l’empresa a través de la seva 
aplicació “Catering S’Olivera” (adjuntem manual) 

 
Els grups seran de 20 nens/nenes més dos monitors 
responsables. Cadascun dels grups s’identificarà amb un 
distintiu, i tindrà assignada una zona de trobada. Els 
nens/nenes es dirigiran directament a la seva zona i 
hauran d’esperar les instruccions del seu monitor. La 
utilització de mascaretes a l’entrada i a la sortida dels 
centres serà obligatòria. 
 
S’evitarà que els grups puguin barrejar-se. 

 
A l’entrada al centre, se prendrà la temperatura i es 
procedirà a la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic / amb 
aigua i sabó. 

 
Les activitats que es portaran a terme seran activitats de 
lleure, ajustades a les normatives sanitàries vigents. Jocs 
d’aigua, esportius, preesportius; així ́ com activitats 
realitzades a l‘aula com ara activitats artístiques, culturals, 
saludables, mediambientals, circ... També  es contarà amb 
sortides a la platja setmanals, entre d’altres. Sempre 
complint amb la normativa higienocosanitària vigent i 
obligatòria.  
 
Diàriament els alumnes hauran de portar: calçat tancat, 
banyador i tovallola.  
 
Pels infants compresos entre els anys 2015-2017 es 
recomana portar una bossa amb roba de recanvi, la qual es 
quedarà a l’aula al llarg de tot l’estiu.  



 

 

 
Per a les sortides a la platja els nens i nenes hauran de 
portar: banyador, tovallola, roba de recanvi, gorra, crema 
solar, esmorzar fàcil per a la platja (entrepà) i AIGUA. 

 
 
Les sortides fora dels centres s’aniran informant així com 
es tengui confirmada l’activitat i es pugui assegurar el 
compliment de la normativa higienicosanitària exigida. 

 
Els nens/nenes hauran de dur tots els dies esmorzar 
(carmanyola (tuper) que es pugui tancar amb el nom del 
nen/nena) i 1 litre d’aigua com a mínim (cantimplora amb 
nom) 
 
 
No està permesa la brioxeria industrial i begudes 
ensucrades amb gas, es recomana fruita i esmorzars 
saludables. 

 
No està permès portar joguines o un altre tipus d’objectes 

de casa al centre, a causa de la normativa d’alerta sanitària 
de la COVID-19. 

 
Les famílies poden contactar amb la direcció de cada 
escola a través dels números següents en horari de 09.00 h 
a 13.45 h 

 
Ceip Can Guerxo         629347029 

 

Ceip L’Urgell 661546097 
 

Ceip Ses Planes 629358455 
 

La informació oferta avui dia pot sofrir variacions en 
funció de les mesures exigides per la normativa que 
afecta l’alerta sanitària de la COVID-19


