Serveis a la comunitat educativa

Servei d’Acollida i Ludoteca
Acollida:
Horari de 7.45 a 8.50
Entrada: Porta principal
Distribució dels participants en 3 grups segons curs. Es podrà portar l’esmorzar.

Grup 1. Espai menjador: Infants de cicle Infantil (P3- P5).
Els participants en aquest espai podran pintar, mirar contes, utilitzar les joguines, plastilina,
entre d'altres propostes tranquil·les. Si un grup té un material, no el podrà passar a un altre
grup en el mateix dia. Tindran música ambiental relaxant i acollidora en aquest espai.
Grup 2 i 3. Espais gimnàs i pati (intercanviables).
Grup 2. Infants de 1r a 3r de Primària
Grup 3. Infants de 4t a 6è.
Els Grups 2 i 3 anirien rotant setmanalment en l'ús dels espais. Amb climatologia adversa, pluja
o molt fred, es disposarà d’un espai. En el pati i gimnàs, cada curs tindria assignat un espai de
joc.

Ludoteca:
Horari de 16.20 a 17.30
Sortida: Porta menjador
Distribució dels participants segons els grups.
Els infants d’Infantil (P3 a P5), es farà recollida a les aules a les 16:30. Els infants de Primària,
de 1r a 3r es farà recollida a les aules, i de 4t a 6è hi haurà un punt de trobada.
La Ludoteca utilitzarà els espais de menjador, pati i gimnàs. Es farà calendari d'ús dels espais,
segons programació d’activitats.
La primera franja horària (16.30 a 17h) serà un espai per berenar i activitats tranquil·les al
menjador. Els infants estaran distribuïts per taules en funció del seu curs. En aquesta primera
franja es poden recollir als infants per la porta del menjador. Les famílies no podran accedir en
cas al centre per recollir als infants, l’equip de monitoratge i coordinació realitzarà aquesta
tasca.
La segona franja horària (17 a 17.30) es faran activitats senzilles programades i distribuïts
segons curs i inscripcions, sempre vetllant per mantenir la distància de seguretat. S'utilitzarà
l'espai de pati o del gimnàs.
Es recomana a les famílies que vinguin a buscar als infants de la ludoteca o abans de les 17h o
ja fins les 17:30, evitant venir en mig d'aquesta franja si no és per alguna necessitat especial,
així es pot garantir un millor funcionament de la ludoteca i la realització d'activitats dirigides.

Serveis a la comunitat educativa

Si alguna família ve a recollir a l’infant entre les 17h i les 17:30h, haurà de venir per la porta de
c/Fernando Pessoa i serà la coordinadora la que vagi a buscar a l'infant.
La programació de les activitats dirigides, es facilitarà de forma trimestral, i adaptant-se
sempre al context del moment.
Inscripcions
Totes les altes, modificacions o baixes dels serveis es realitzaran online a la web:
www.setdaventura.com. Es podrà contractar en el moment que sigui necessari i/o reservar
dies esporàdics.
Qualsevol dubte es podrà gestionar al telèfon 93 360 29 24 o al correu:
extraescolars@setdaventura.com
Pagament
Enguany, es prioritza el pagament domiciliat i només es podrà realitzar els pagaments en
efectiu a la nostra oficina de 7 d’Aventura. Caldrà indicar un número de compte a l’hora de fer
la inscripció.
Esporàdics (Sistema de fitxes)
Per facilitar el pagament del servei esporàdic, iniciem un sistema de fitxes prepagament, es
podran comprar packs de fitxes (1, 5 o 10) i fer-les servir al llarg del curs, és a dir els dies que es
necessiti el servei. Es pot fer la compra dels packs a l’hora de realitzar la inscripció.
Caldrà entregar la fitxa un cop es faci ús del servei, en cas de no disposar de fitxa en el moment
caldrà passar per oficina per realitzar el pagament o facilitar un número de compte. Les fitxes
s’entregaran a l’oficina de 7 d’Aventura o prèvia reserva a l’escola.
La validesa de la fitxa serà fins l’últim dia de curs.

