Benvolgut mare/pare,
Tot continuant la nostra col·laboració amb l’AMPA i el CEIP Pare Bartomeu
Pou, en breu posarem en marxa el servei d’Escoleta Matinera per al curs 20202021.
Hem de tenir en compte que les excepcionals circumstàncies que vivim,
donada la pandèmia provocada per la COVID-19 ens fan complir amb mesures
d’higiene i seguretat, per la qual cosa els nins i nines que facin ús del servei
hauran de complir amb unes normes estrictes per al bé de tots i totes, com son:
 Mantenir en tot moment la distància de seguretat d’un metre i mig;
 Vigilar que els nins no tenguin febre per a fer ús del servei;
 En arribar al servei de matinera, els nins s’han de fer netes les mans
amb aigua i sabó.
 Els pares/mares no podran accedir al recinte en el que es durà a terme
l’activitat.
El servei d’escoleta matinera es durà a terme en el Pavelló Andreu Trobat,
recinte en el que es poden complir amb les normes aprovades per la Resolució
de 6 de juliol per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i
contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi
sanitària
ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel curs 2020-2021.
El recinte ens permet mantenir les distàncies de seguretat i reunir els nins i
nines per grup estable de convivència. Així, l’entrada i sortida d’aquesta
activitat s’ha de fer sempre pel carrer Tanqueta.
Per tal de mantenir les mesures de seguretat i higiene, es prega màxima
puntualitat i només es permetran entrades al servei a les 7:00 hores i a les 8:00
hores, per tant el servei s’ofereix per una hora o per dues hores.
Des de dimecres 16 de setembre, ja estan a la vostra disposició els fulls
d’inscripció i el llistat de preus per a poder procedir i iniciar l’activitat, en la
pàgina web de l’AMPA i a la d’ALGALIA SPORT SL.
Donades les tasques de neteja i desinfecció que s’han de dur a terme a la
instal·lació, l’activitat es durà a terme sempre que hi hagi grup nombrós
d’alumnes.
Aprofitam l’ocasió per agrair una vegada més la confiança dipositada en
ALGALIA SPORT SL.
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