NORMATIVA ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT AMB GRAB TRAINERS
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Activitat adreçada a nens i nenes de P3 i P4. Es mantindran els grups estables de l’escola
durant la realització de l’activitat. Gratuïta per socis de l’AFA, 3€ no socis AFA.
Dates i horari: dilluns 23 i dimecres 25 de novembre (ambdos cursos els dos dies) de
16.00 a 17.15h, al pati de l’escola.
Inscripció prèvia enviant mail a ampalagullacatllar@gmail.com indicant nom del nen o
nena, curs i grup.
Activitat subjecta a mínim/màxim de participants i condicions metereològiques.
Declaració responsable: personal de Grab Trainers i de l’AFA haurà de presentar una
declaració responsable en relació a la pandèmia generada pel Covid-19. Pels alumnes
del centre serà vàlida la declaració presentada a l’inici del curs escolar.
Temperatura: es prendrà temperatura frontal abans de començar l’activitat tant al
personal de Grab Trainers, de l’AFA i als alumnes assistents. No es permetrà la seva
realització a tota aquella persona que presenti més de 37.5ºC.
Higiene de mans: desinfecció abans i desprès de l’activitat amb gel hidroalcohòlic, que
estarà disponible durant tota l’activitat. També es desinfectarà tot el material a utilitzar
abans de començar l’activitat.
Ús de mascareta: obligatòria dur-la posada des de la classe fins al pati, durant tota
l’activitat i fins que finalitzi i cada alumne marxi amb el seu pare/mare/tutor. Per
aquesta activitat, la mascareta és obligatòria per P4 i opcional per P3. Els nens i nenes
de P4 que no duguin mascareta, no podran gaudir de l’activitat.
Calçat i vestuari: es recomana portar roba còmoda.
Recollida/entrega d’alumnes: personal de Grab Trainers i de l’AFA recollirà als alumnes
quan finalitzin la seva jornada lectiva i els acompanyaran al pati per realitzar l’activitat.
La seva entrega al pare/mare/tutor serà per la porta principal del centre. La sortida serà
esgraonada i per cursos. Si us plau, espereu als nens i nenes fora del recinte escolar.
Falta d’assistència a l’activitat: si un alumne inscrit a l’activitat no pogués assistir a la
mateixa, us demanem que ens aviseu mitjançant mail com abans us sigui possible. En el
cas que detectem una falta d’assistència injustificada, es penalitzarà a la família sense
poder realitzar la propera activitat en la que estigui interessada pel seu/seus fill/s i/o
seva/seves filla/es. Aquestes activitats representen una despesa tant en monitoratge
com en berenars que oferim als nens i nenes, i el nombre d’assistents repercuteix en la
mateixa, com és obvi.
L’AFA proporcionarà a cada alumne coca de sucre, fruita i aigua al finalitzar l’activitat.

