NORMATIVA D'ACCÉS I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

La Mostra de Jocs i Joguines és un espai pensat per informar i ajudar als infants de 0 a
12 anys i les seves famílies a crear una selecció conscient de joguines envers les dates
nadalenques.
Aquest any, degut a la situació sanitària excepcional que estem vivint, s’ha adaptat el
seu format habitual per tal de complir amb totes les mesures de seguretat i higiene.
Els espais lúdics i d'activitat estan distribuïts per franges horàries per a cada grup d'edat,
atenent a les mesures de seguretat i prevenció: matins per als infants de 4 a 12 anys i
tardes per als infants de 0 a 3 anys.
1. Horaris i calendari
Els dies i horaris d’obertura i tancament seran els següents:
 Escoles: de dl a dv de 9 a 12 h
 Famílies amb infants de 0 a 3 anys: de dl a dv de 16.30 a 18.30 h
 Infants de 4 a 12 anys: de dl a dv de 10.30 a 13 h
El calendari de l’equipament per al període 2020-2021 serà:





Escoles: del 14 al 18 de desembre
Famílies amb infants de 0 a 3 anys: 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de desembre i 4 de
gener
Infants de 4 a 12 anys: 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre; 4 i 5 de gener
Equipament tancat: 25 i 26 de desembre i 1 de gener

2. Requisits d'accés
Excepcionalment, aquesta edició de la Mostra de Jocs i Joguines serà gratuïta. La
via d'accés al servei es fa mitjançant una inscripció prèvia per a cada dia de l’activitat
i es demana un compromís d’assistència.
La documentació a presentar en el moment de la inscripció, que es farà de forma
presencial, serà la següent:
o
o

Famílies amb infants de 0 a 3 anys: fitxa d’infant i declaració responsable
COVID-19 signades
Infants de 4 a 12 anys sense acompanyant: fitxa d’infant amb les
autoritzacions corresponents i declaració responsable COVID-19 signades

Es limitarà la inscripció a un màxim de 3 sessions per als infants de 4 a 12 anys i a
un màxim de 2 sessions per a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, per donar
cabuda a més persones.

Hi ha una limitació d'aforament seguint els “Criteris a aplicar per prevenir la
pandèmia per Covid-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure”. Per
aquest motiu, els infants de 4 a 12 anys assistiran sense acompanyant i els infants
de 0 a 3 anys assistiran amb una única persona acompanyant.
En el moment d’inici de les inscripcions s’oferiran 10 places per dia per a la franja
de 4-12 i 6 places per dia per a la franja de 0-3 (una plaça per família, formada per
1 infant + 1 acompanyant). Aquestes places es dividiran en 2 grups bombolla (5
infants de 4-12 a cada grup i 3 famílies de 0-3 a cada grup). Tanmateix, el nombre
de grups bombolla es podrà ampliar en aquells equipaments en els que les seves
característiques físiques (superfície i distribució d’espais) ho permetin, sense
superar mai el nombre de 4 grups bombolla per dia i per franja d’edat. Així mateix,
el nombre de places per grup es podrà ampliar en el moment d’iniciar-se l’activitat
sempre que la situació sanitària ho permeti (fase 3 del pla de reobertura).
3. Normes de funcionament i convivència
Les persones acompanyants dels infants de 0 a 3 anys no hauran de ser sempre
les mateixes a totes les sessions en les que participin, però hauran de pertànyer al
mateix nucli de convivència.
Hi haurà una llista d’espera diària.
Si un cop transcorreguts 30 minuts des de l’inici de l’activitat un infant o família amb
la inscripció feta no s’ha presentat a l’espai, sense avisar prèviament, es podrà
ocupar la seva plaça per una altra persona, en cas que hi hagi llista d’espera.
S'ha de respectar en tot moment l'edat indicada per a cada franja horària.
Cada persona adulta es farà responsable de l’infant al qual acompanya.
No es podrà menjar ni beure excepte en les zones habilitades per a això.
Per aconseguir una bona convivència entre els infants es tindrà en compte que no
hi hagi cap tipus d’actitud violenta i/o manca de respecte de cap infant envers els
altres infants, l’equip de professionals o el material de l’espai. En el cas que un
infant, en reiterades ocasions, tingui un comportament no adequat es parlarà amb
la família per tal de millorar i reconduir la situació i, si es creu necessari, es podrà
decidir no admetre l’infant dins de l’espai durant la resta de dies de la mostra.
Les persones que acompanyin infants d’una escola hauran de garantir el bon ús del
material lúdic utilitzat per l’alumnat durant la seva estada.

4. Mesures de seguretat, higiene i prevenció
Els infants a partir de 6 anys, inclosos, hauran de portar mascareta durant tota
l’activitat, així com les persones acompanyants que assisteixin amb els infants de 0
a 3 anys.
Entrades i sortides
-

Es realitzarà la higiene de mans a l’entrada, durant i a la sortida de l’activitat
Per garantir la traçabilitat, es portarà un registre diari de totes les persones
(infants i famílies) que han assistit a l’activitat

Espais
-

-

Es garantirà una distància mínima de 2 metres interpersonal
S’adoptaran totes les mesures de neteja i desinfecció adequades a les
característiques de l’activitat i intensitat d’ús, tant dels espais com del material
lúdic. Al final de cada torn se’n farà una adequada neteja i desinfecció
Es garantirà la ventilació, almenys 10 minuts un mínim de 3 vegades al dia.

Grups
-

Els infants s’organitzaran en grups estables de funcionament, aplicant la ràtio
establerta per a aquest tipus d’activitat en els “Criteris a aplicar per prevenir la
pandèmia per Covid-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure” o en
les mesures de seguretat i prevenció dictades per les autoritats sanitàries en
aquell moment.

-

Les persones dirigents de cada grup estable d’infants seran sempre les mateixes

-

S’evitarà el contacte entre diversos grups estables

