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QUÈ ÉS?

És un projecte per a famílies amb infants de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i

tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que

vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla a un espai dissenyat pels

més petits on puguin fer les seves primeres descobertes.

En funció de l’etapa madurativa de l'infant hi ha dos grups:

Grup nadons: És un grup específic per a nadons no caminants i/o que no es desplacen. Es demana

portar una tela o manteta per estirar el nadó a terra. (A partir de 3 mesos)

Dimecres de 10:15h a 12:15h

Grup caminants o gatejants: És un grup per a bebès i infants que ja es desplacen.

Dilluns de 10:15h a 12:15h

Dimarts de 10:15h a 12:15h

Dimecres de 16h a 18h

Dijous de 10:15h a 12:15h

*Cal portar un cambiador/protector pel canvi de bolquers

ASSISTÈNCIA: El compromís és trimestral per tal de consolidar els grups i els vincles entre els

participants. Es demana regularitat i compromís en l’assistència degut a l’alta demanda de plaça.

LA NO ASSISTÈNCIA DURANT TRES SETMANES CONSECUTIVES SENSE NOTIFICAR-HO SERÀ CAUSA

DE BAIXA I PÈRDUA DE LA PLAÇA.

L’entrada a l'activitat és “relaxada” , cada família s'incorpora, dins de l'horari establert, quan ho

considera oportú per el seu fill/a. Tot i així, es demana la màxima puntualitat possible.

Preu i forma de pagament

Preu per sessió: 2,64€

La inscripció és trimestral. El primer trimestre consta de 12 sessions. Passat el trimestre es podrà

renovar o comunicar la baixa. El pagament es pot fer en efectiu, targeta o transferència bancària al

número de compte: ES21 2100 8630 4202 0010 9873 Concepte: Nom de l’infant + Vaixell

Cal lliurar una còpia del rebut de pagament bancari a casalinfantil@sedeta.com

En cap cas es retornarà si ja s’ha gaudit de dues sessions durant aquell trimestre, excepte per
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raons justificades.

Normativa de l’activitat_______________________________________________

- INSCRIPCIONS: són trimestrals i es renova automàticament si no es notifica el contrari.

- BAIXES: En qualsevol cas cal notificar per e-mail/whatsapp la baixa del servei.

- ABSÈNCIES: Quan una família no pugui assistir cal notificar-ho. L’acumulació de tres absències

sense avís suposa la pèrdua de plaça.

- Cal seguir les indicacions de l’equip educatiu; respectar els horaris establerts, participar

activament de les activitats i contribuir al bon desenvolupament d’aquestes.

- Les famílies del grup de nadons tindran preferència per accedir al grup de gatejants/caminants

sempre i quan hi hagi plaça disponible.

- Cal preservar els drets d’imatge dels infants. Si es fan fotos, que sigui de manera controlada i

puntual i només a l’infant que acompanyem. Si ha de sortir un altre infant, cal demanar

consentiment.

- Es prega no fer ús de telèfons mòbils a dins de la sala o, en cas de necessitat, que sigui el mínim

de temps imprescindible.

- Cal respectar les normes bàsiques de convivència grupal i tenir cura del seu propi fill o filla. Així

com l’equipament i materials que s’utilitzen.

- És necessari demanar permís per fer servir qualsevol material de la sala que no estigui a l'abast

dels infants.

- L’equip no es fa responsable de qualsevol incident dins l’espai. La cura dels infants és

responsabilitat de l’adult que l’acompanya.

- Per tal d'afavorir un ambient relaxat es prega fer servir un to de veu suau i proper. En cap cas es

permet conductes  agressives.

- Està permès portar menjar, però demanem que es mantingui allunyat de la zona de joc per

facilitar la higiene i evitar problemes derivats d’al·lèrgies.

- Cal entrar a l’espai sense sabates de carrer i amb mitjons.

- El centre no es fa responsable de la pèrdua o robatori d’objectes de valor.

- Al arribar el centre caldrà rentar i desinfectar les mans amb aigua i sabó i/o gel. Tant els adults

com els infants.

- En cas que s’incompleixi un d’aquests punts, els i les organitzadores es reserven el dret  d’expulsió

del/la participant.
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Consideracions especials situació Covid

Degut a la situació actual derivada de la pandèmia de la Covid19, aquesta normativa pot variar

segons les noves indicacions de procicat i l’evolució de la pandèmia.

Organització dels grups:

- Preferiblement cal que la persona acompanyant sigui la mateixa a cada sessió. En cas contrari ens

haureu de notificar nom i DNI pel registre de  traçabilitat.

Hàbits d’higiene i seguretat:

- A l’entrada del servei, es faran mesures higièniques i des seguretat.

- La sala estarà  ventilada durant el servei (mentre el temps ho permeti).
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