Ei! Que tornem!

Després d’aquesta llarga espera, us anunciem
que aquest curs torna l’Esplai!!

Un curs més, els monitors i les monitores de l’Esplai Sant Jaume tornem amb les
piles ben carregades per gaudir plegats de les tardes de dissabte. Això sí, preparats
per oferir unes activitats amb totes les garanties sanitàries.
Com cada any, les activitats es realitzen a les instal·lacions d’infantil i primària del
Col·legi Sant Jaume (Carrer Castella 3-5) els dissabtes a la tarda de 16:30 a
18:30. Aquest curs comencem el dissabte 24 d’octubre.
Per tal de poder dur a terme una activitat d’Esplai amb les mesures d’higiene i
seguretat necessàries per la situació de la COVID-19, hem realitzat un protocol on
s’inclou, entre d’altres: 1) ús obligatori de mascareta per poder participar a l’Esplai;
2) presa de temperatura dels monitors, monitores i infants a l’entrada; 2) neteja i
desinfecció prèvia i posterior dels espais i materials utilitzats per la realització de
les activitats; 3) ús de gel hidroalcohòlic abans i després de cada acció.
Pel que fa al nostre equip de monitors i monitores, comptem amb el certificat de
Responsable de Prevenció i Higiene expedit per la Direcció General de Joventut, el
qual regeix les indicacions i accions necessàries per poder dur a terme una bona
ventilació i desinfecció dels espais.
A la pàgina web de l’Esplai Sant Jaume (www.esplaisantjaume.org) hi podeu trobar
més informació com ara el document que s’ha utilitzat per fixar les diferents
mesures de seguretat i higiene en les activitats de lleure, dissenyat per la Direcció
General de Joventut o el protocol que s’ha redactat des de l’Esplai.
L’Esplai està obert a qualsevol infant des de P3 fins a 4t de l’ESO i el preu és d’una
única quota de 40€ en concepte d’assegurança, material per a les activitats i
subvenció de les activitats extraordinàries.
Així que si voleu que les vostres tardes de dissabte siguin diferents i ben
entretingudes, l’Esplai us espera!!
Atentament,
L’equip de monis
Per tal de realitzar la inscripció heu d’entrar a la pàgina web www.esplaisantjaume.org, a l’apartat
d’inscripcions. Allí trobareu un enllaç amb un formulari per realitzar-la via online. Aquest formulari
es troba al Gesplai, l'eina amb la qual treballem tots els esplais federats al MCECC i per tant us
podem assegurar que és un enllaç segur. Totes les dades seran tractades com sempre amb la
protecció que s'escau.

