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PRESENTACIÓ 

Aquesta proposta que us presentem l’hem treballat conjuntament l’equip de 
monitoratge i l’AFA de l’Era De Dalt per aquests dies d’inici de setembre que es 
proposen a l’escola. 

Les activitats estan pensades per cobrir un horari que faciliti a les famílies la 
conciliació de la vida familiar i laboral. 

Aquest projecte està recolzat per l’experiència i el treball de l’equip de 
monitors/es, que és el mateix equip que durant tot el curs està a l’escola a la 
franja de menjador i al servei d’acollida matí-tarda. 

 

MONITORATGE 

El monitoratge estarà repartit segons els infants que s’inscriguin a l’Escola 
Oberta, seguint sempre la normativa de ràtios. Cada grup estable tindrà els seus 
espais assignats, tant en les activitats exteriors (majoritàriament) com en les 
interiors i també en cas de pluja. 
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La responsable de cada grup serà la que farà el contacte diari amb les famílies 
per poder comentar com ha anat el dia. En cas que la família desitgi fer arribar 
alguna informació destacada, podrà enviar un correu electrònic a la 
coordinadora de l’equip de monitoratge, la Noèlia Guijarro, a la següent 
direcció:   info@afaleradedalt.com  
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ESCOLA OBERTA  

Oferim un servei lúdic i d’aprenentatge a tots els infants de P4 a 6è de primària. 
Es faran diferents grups en funció del nombre de participants i de les edats. 

Les vacances dels infants són per a ells un període d’esbarjo respecte les seves 
activitats habituals: l’escola, les extraescolars i les altres activitats que realitzen 
al llarg del curs escolar. 

L’Escola Oberta es proposa per a una conciliació familiar. Per aquest motiu, es 
planteja un casal de setembre que pretén ser un espai de diversió i de descans. 
I diem diversió perquè els nens i nenes s’ho han de passar bé i han de gaudir 
fent activitats i propostes que els siguin atractives i engrescadores.  

Per tant, hem preparat activitats que permetin als nens i nenes sentir-se 
interessats/des i satisfets/es en voler participar-hi, tot evitant caure en la 
facilitat que visquin la seva estada al casal com una imposició o una obligació 
més de les que ja tenen habitualment. 

 

OBJECTIUS 

● Fer dels dies d’Escola Oberta un espai d’aprenentatge i de 
descobriment socioeducatiu. 

● Afavorir el creixement personal a través de noves experiències. 
● Promoure valors com el respecte, el treball en equip, i potenciar el 

vincle i la relació entre els infants a través del respecte mutu.  
● Treballar els hàbits que afavoreixen l’autonomia personal i el 

desenvolupament integral dels infants.  
● Fer partícips als infants en la proposta de jocs. 
● Potenciar la creativitat i la imaginació dels infants a través del joc. 

 

L’Escola Oberta de setembre s'ofereix durant dues setmanes i hem establert 
un eix d’animació per setmana. 
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ACTIVITATS 

La primera setmana l’eix d’animació serà “La selva” i la segona serà “L’espai”. 

Sobre aquests eixos es treballaran diferents activitats proposades: tallers de 
manualitats, jocs tradicionals, jocs d’aigua, sortides als parcs de l’entorn i una 
visita a la Ludoteca. 

El primer dia es realitzarà una presentació i es donarà la benvinguda als infants 
nous perquè puguin començar a conèixer els nens i nenes del seu grup classe. 
Seguidament, s’explicarà el centre d’interès a través d’un conte perquè els 
infants sàpiguen què es farà durant aquests dies. 

Els primers dies, les monitores faran arribar a les famílies la graella de les 
activitats que es realitzaran a la setmana, perquè es pugui preparar la roba 
adequada segons l’activitat. Sobretot els dies d’excursió i de jocs d’aigua. 

És recomanable que els infants sempre vinguin amb roba còmoda, portin 
l’esmorzar, una ampolla d’aigua que puguin portar penjada, una gorra i crema 
solar posada des de casa.  

El primer dia de casal, us demanem pels infants més petits que es deixi a l’escola 
una muda de recanvi que, si no es fa servir abans, es retornarà l’últim dia 
d’Escola Oberta. Cal que estigui tot marcat amb el seu nom.  
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PROTOCOL DE RECOLLIDA I SORTIDA D’INFANTS  

L’horari de l’Escola Oberta de setembre serà el següent: 

- De ¾ de 8h a 9h - Acollida matí. 
- De 9h a 13h - Escola Oberta. 
- De 13h a 15h - Estona de migdia. 

L’entrada d’acollida matí serà per la porta lateral de l’escola, situada al 
C/Andreu Molera. Hi trobareu un cartell indicatiu.  

De manera general, les entrades i sortides dels infants seran les següents:  

-Infants de P-4 i P-5: porta principal de l’escola C/ de l’Era.  

-Infants de Cicle Inicial: porta del C/ Mossèn Joan Colom. 

-Alumnes de Cicle Mitjà i Superior: porta de la cuina C/ Andreu Molera.  

*Aquest protocol es veurà modificat en cas que l’escola estipuli altres accessos segons grups estables.  

 

ALIMENTACIÓ 

El primer dia d’Escola Oberta de setembre també us farem arribar el menú dels 
15 dies, tant de matí com del menjador. L'alimentació és una part fonamental 
dins del nostre projecte i, per aquest motiu, la cuidem. El menú està dissenyat 
per una dietista-nutricionista col·legiada i els àpats es preparen a la mateixa 
instal·lació. A més, s'ofereixen menús especials per a al·lèrgics i intolerants. En 
cas de necessitar un menú especial, cal avisar i dur un informe mèdic. 
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HORARIS I PREUS 

El casal es realitza de dilluns a divendres amb diferents opcions. Seguidament 
us detallem el preu per a la quinzena: 

 

OPCIÓ Matí de 9 a 
13h 

Acollida i matí 7:45 a 
13h 

Matí i 
estona 
de 
migdia  

Acollida, matí i 
estona de migdia 

HORAR
I 

De 9 a 13h Entre 7:45 i 9 fins les 
13h 

De 9 a 
15h 

Entre 7:45 i 9 fins 
les 15h 

PREU 30 eur 38 eur 60 eur 68 eur 
 

En cas de necessitar altres opcions podeu escriure al correu: 
info@afaleradedalt.com 

 

El preu inclou:  

- Monitoratge titulat, amb el certificat d’antecedents sexuals i assegurat, tant 
pel servei d’Escola Oberta de matí, com durant l'acollida i l'estona de migdia.  

- Tot el material necessari per a dur a terme les activitats.  

- Esmorzar en el cas del servei d’acollida de matí i dinar a l'estona de migdia.  

- Assegurances (es disposa de tots els permisos, assegurances i responsabilitat 
civil, com el registre de la Generalitat). 

 

Mètode de pagament:  

Les quotes es cobraran a partir del dia 1 de setembre.  

Si no teniu domiciliats els pagaments, haureu de fer l’ingrés abans del dia 30 
d’agost al número de compte del BBVA (ES57  0182 1815 16 0208539879), on 
caldrà que al concepte hi poseu el nom i cognoms de l'infant i envieu el 
justificant del pagament al següent correu electrònic: info@afaleradedalt.com 
 

En cas de no poder venir un dia, NO ES TORNA L’IMPORT. 
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GESTIÓ DE CASOS AMB SIMPTOMATOLOGIA 

Durant l’Escola Oberta es compliran les mesures establertes per a la prevenció de la 
COVID-19 en consonància amb l’escola i els Departaments d’Ensenyament i Salut de 
la Generalitat. Davant d’un infant que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

● Es portarà a l’infant a un espai separat d’ús individual. 
● Se li posarà una mascareta quirúrgica. 
● Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 
● El protocol de prevenció i seguretat de l’infant, en relació a la COVID-19, 

passarà a ser responsabilitat del centre/equip directiu. 

 

Si voleu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través de:  

Correu: info@afaleradedalt.com 

Web: www.afaleradedalt.com  

Instagram: @afaeradedalt 


