. Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, aquest és un curs motl especial i diferent pel que fa a les mesures de seguretat i d'higiene
que hem d'aplicar a totes les les activitats que es desenvolupen durant l'estona del migdia.
Us volem informar que en relació a l'estona del dormir no hi ha cap normativa específica establerta de
funcionament, després de fer diverses consultes al Departament, finalment hem establert les mesures
genèriques de distància entre els grups no estables i la neteja i desinfecció del material i espais després
de cada ús.
Dit això, us volem explicar el funcionament de l'estona de dormir amb més detall per tal d'establir
dinàmiques que ens ajudin a tots/es a fer d'aquesta activitat una activitat segura, agradable i sobretot
oferir un espai on els alumnes puguin descansar i tornar a l'activitat lectiva amb energia.
LLITETS
Per l'estona de descans utilitzem uns llitets que portant un llençol fet a mida propietat de l'Ampa. A l'inici
de curs assignem un llençol a cada alumne marcat amb un número, aquest llençol és que que utilitzarà el
vostre fill/a durant tot el curs a l'estona de descans. El divendres la monitora posarà a la motxilla de cada
nen/a el seu llençol, el qual vosaltres heu de rentar amb molta cura i vetllant pel seu bon estat; els dilluns
l'heu de tornar net i polit, nosaltres ens encarregarem de treure'l de la motxilla del vostre fill/a; poseu el
llençol dintre d'una bossa de roba.
És molt important que cada dilluns torni aquest llençol, en cas que no sigui així hem de buscar alternatives
i això complica el funcionament, estem força limitats, no tenim marge de maniobra d'improvització.
*A final de curs heu de retornar el llençol en bon estat, en cas de no fer-ho, haureu d'abonar la
quantitat de 15€ ( cost del llençol).
MANTETA I COMPLEMENTS A L'HORA DE DESCANS
Els vostres fills/ poden portar per aquesta estona els complements que normalment necessiten a l'hora de
dormir, comp poden ser ninos, xumet, teles, etc... MAI JOGUINES. Les joguines són un element
distorsionador a l'hora de dormir i descansar.
Pel que fa a la manteta, tant aviat com la climatologia ens acompanyi farem ús d'una manteta per cobrir
els nens/es mentre descansen. Aquesta manteta ha de ser de mida petita, teniu en compte que la mida
del llitet és com la mida d'un matalàs de cuna.
BOLQUERS
Els nens/es que necessitin portar bolquer a l'hora de dormir ens ho heu de comunicar i vetllar perquè
sempre tinguem de recanvi a l'aula.
SABATES
Per tal de facilitar el procés de treure i posar les sabates, és important que els nens/es portin sabates que
es puguin cordar amb facilitat.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració,
Atentament,
Ana Sánchez
Coordinació Menjador

