BENVINGUTS/DES
ESCOLES D’ESTIU 2021
Regidoria de joventut
IMPORTANT: AQUESTA
ESCOLA ÉS UN ESPAI DIVERTIT PER ALS
INFANTS I JOVES
A continuació podràs veure l’organització de tota l’escola, els horaris per a cada grup, les
activitats, el nom del professional i totes les dades importants.

FEIM UNES ESCOLES D‘OCI DIVERTIT I SALUDABLE PER AJUDAR-VOS A CONCILIAR I
DONAR-LOS UN ESPAI PROPI ALS INFANTS I JOVES.
Potenciarem, de forma lúdica, l’aprenentatge i l’autonomia dels infants, a través de racons
d’aigua, d’esport, d’art i ciència, de construcció, jocs cooperatius i d’audiovisuals.
També anirem a la piscina i d’excurssió cada setmana.

NORMES D’HIGIENE PER A TOTS ELS INFANTS QUE
VENGUIN A LES ESCOLES
MESURES SANITÀRIES ACTUALS
1.
2.
3.
4.
5.

Heu de mirar la temperatura als vostres fills/es abans de sortir de casa vostra, si és
superior a 37.5, no el porteu a l’escola.
Els pares i mares no podran entrar a l’escola, per norma general. Es deixarà el nen o
nena a la porta i nosaltres l’acompanyam fins al seu grup, que serà el mateix tot el dia.
Rentarem les mans als infants a l’entrar i durant el dia.
La roba que portem ha d‘estar completament neta.
Es farà netetja dels espais comuns durant tot el dia.
CONTACTAU AMB NOSALTRES A TRAVÉS DE:
Regidoria de Joventut, Centre de Creació Jove, C19 al 971 397 600 ext. 24150
joventut@eivissa.es

A cada centre hi haurà a la porta el mòbil de cada
escola directe.

A TOTS ELS CENTRES
Tenim entre 80 i 150 infants d’entre 3 i 12 anys. Comptam amb 2 director/es i 10 monitors/es, més
14 persones especialistes en atenció a la diversitat.
Cada escola té entre 7 i 12 grups dividits per franges d’edat, amb una programació adaptada
De 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys i de 10 a 12 anys.
ENTRADA de 8.30 h a 9.10h.
SORTIDA de 13.50 h a 14.10 h sense menjador
S’obriran 2 portes a cada centre de:
•

• 1 per a infantil: 3, 4 i 5 anys.
1 per a primària a partir dels 6 anys.

SORTIDA DEL MENJADOR, una única porta, la principal de 15.15 a 15.30h
PROGRAMACIÓ PER RACONS
Espais separats per diferents temàtiques on els infants realitzen petites investigacions,
desenvolupen la seva creativitat, experimenten, es relacionen amb iguals, etc. Tendrem els
següents racons:
Aigua
Taller emocional
Joc cooperatiu
Art
Construcció
Piscina
Esport
Audivisual
Sortides: platges, parcs#
Cada setmana treballaran en racons a més d’una Assemblea a l’entrada i a la sortida de
l’escola, on es parlarà de les emocions, perquè els infants que saben expressar les emocions de
forma adequada són més feliços i tenen millors relacions amb els seus companys, família, etc

NORMES GENERALS
Els pares i mares no poden entrar al centre, el nostre personal acompanyarà
l’infant amb el seu grup.
Un cop tancades les portes no són obligatòries les mascaretes per als
usuaris en espais oberts, però sí a les aules i per a tot el personal. Segons
normativa sanitària que pot anar modificant-se.
No es deixarà entrar cap nen/nena fora d‘aquests horaris, enguany
qualsevol necessitat de sortida o entrada diferent s‘haurà de fer per la
porta principal entre les 10.45 h i les 11.30 h.
Al moment de sortir nosaltres acompanyarem l’infant fins a les portes.
Les hores d’esmorzar i joc es faran només amb el grup d’infants, sense
mesclar-se amb altres grups de l’escola, en diferents torns i rotacions
d’espais.
Els infants que portin tupper al menjador, recordau posar-hi bé el nom.

PISCINA
A LA PISCINA ES RASPALLAR DEL CONSELL INSULAR, ANIRAN LES ESCOLES DE
SA BODEGA, SA GRADUADA I PORTAL NOU, REBREU UN HORARI DE CADA GRUP
ELS PRIMERS DIES
A LA PISCINA DE CAN MISSES ANIRÀ TOTA L’ESCOLA
DE SA JOVERIA.
AQUEST SERVEI ES FARÀ A PARTIR DEL 5 DE
JULIOL, MITJA HORA DE JOC PER GRUP.
ÉS INDISPENSABLE QUE ES PORTI:
BANYADOR POSAT, ULLERES, GORRO,
XANCLETES (dins la motxilla), TOVALLOLA,
MUDA DE RECANVI.
SI HI HA ALGUN INFANT QUE TÉ ALGUN PROBLEMA
AMB LA PISCINA S’HA DE COMUNICAR AL CENTRE.

DISTRIBUCIÓ DE
SA BODEGA, directora
LAURA GONZÁLEZ

INFANTIL

DISTRIBUCIÓ DE
SA GRADUADA, directora
MILAGROS SOMOZA

INFANTIL

DISTRIBUCIÓ DE
SA JOVERIA, directora
MARINA COSTA

INFANTIL

DISTRIBUCIÓ DE
PORTAL NOU, director
EDGAR MAIRENA

INFANTIL

ASPECTES ADMINISTRATIUS

A gaudir de
l’estiu !

Tota la informació està penjada a la pàina web i perfils socials:
www.facebook.com/vilajove
www.vilajove.eivissa.es

@vilajove

Els admesos del mes d’agost rebran un correu abans del dia 7 de juliol.
Pagament del mes d'agost, del 8 al 12 de juliol a través de l’enllaç que rebreu
al correu.
Per contractar servei de menjador, a www.vilajove.eivissa.es trobareu un
enllaç per escollir i pagar els dies que es necessitin.

MOLTES GRÀCIES!

