
Gestió del servei d’acollida 
Curs 2020/2021 

 

 
L’ACOLLIDA 

DE  
TARDA 

 
Escola sagarra 

 

 

 

 

 

 



Gestió del servei d’acollida 
Curs 2020/2021 

 

1.- Què és el Servei d’Acollida de Tarda (S.A.T)? 

El Servei d’Acollida de Tarda és una activitat educativa que s’engloba fora de 

l’horari lectiu però dins del centre escolar i que va dirigida a infants de cicle 

infantil i primària. El servei està organitzat de 16.15h a 17.45h i és un servei 

que es pot usar puntualment o a diari.  

Creiem fermament en què l’espai que es proposa resulta ideal per a realitzar un 

treball integratiu i cohesionador amb cadascun/a dels i les alumnes, tot 

treballant vers un enfoc que doni cabuda a la gestió dels pensaments, emocions i accions de cadascuna 

d’aquestes. Per tant, considerem l’acollida com un servei d’acció pedagògica que integra activitats 

pensades per les caracterítiques del grup habitual del servei i que pugui usar-se també de forma 

esporàdica. Es potenciarà l’adquisició d’hàbits i el treball de les intel·ligències múltiples (lingüística-

verbal, matemàtica, musical, espaial, naturalista...) a través de proposta d’activitats i materials 

específics.  

Per tal de fer-ne ús cal inscriure-s’hi prèviament (màxim amb 24h d’antelació de dia laborable) i firmar la 

Declaració Responsable, tot telemàticament. Cap alumne/a sense inscripció ni la documentació requerida 

podrà fer ús del servei.  

 

2.- Objectius  

 Ajudar a l’alumnat a conviure i relacionar-se amb altres infants. 

 Promoure l’ús de bones conductes i hàbits (saludar, donar les gràcies, recollir...).  

 Estimular al màxim l’àmbit de l’expressió i la comprensió emocional.  

 Adquirir i consolidar els hàbits d’anar al bany, fer fila, pujar les escales... 

 Adquirir i consolidar els hàbits higiènics i normatius respecte la Covid-19.  

 Garantir que l’alumnat gaudeixi d’activitats variades i il·lusionants. 

 Usar el català com a llengua vehicular i l’anglès com a llengua vehicular puntual. 

 Acompanyar l’alumnat amb recursos d’aprenentatge per a incentivar el repàs escolar o 

l’acompanyament a l’hora de fer taques escolars.  
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3.-Aspectes organitzatius 

1. ENTRADA: S’acordarà un punt de trobada a partir de les 16.15h i l’entrada serà per nuclis de 
convivència, segons l’horari establert pel centre de cada grup.  
 
Abans de deixar l’infant el o la tutora d’aquest/a haurà de dirigir-se a la persona responsable del 
servei perquè comprovi que surt a la llista i l’infant es netejarà les mans.  
Aquells/es infants que portin un medicament li hauran de donar una autorització i el 
medicament a la persona responsable del servei, no es podrà quedar en cap cas a la bossa de 
l’infant. 

 
2. COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES: És molt recomanable que les famílies i l’equip educatiu 

estableixin una relació comunicativa fluida sobre la conducta i hàbits de l’infant, tant en l’entorn 
educatiu com a casa. Es pot fer a través de notes o escrivint a extraescolars@viudinamic.org 
indicant nom i curs.   
En cas d’una informació important que s’hagués de comunicar des del servei d’acollida es faria a 
través de l’agenda de l’infant, per correu o per telèfon.  
 

3. ACTIVITATS DURANT L’ACOLLIDA: De 16.15h a 17.45h s’oferiran 
diverses activitats per cada nucli de convivència escolar com 
manualitats, tallers de lectura, activitats musicals, jocs de taula... 
També es podrà fer un acompanyament en fer deures o suport a 
altres tasques educatives.  
 

4. LA SORTIDA DEL SERVEI: A les 17.35h es recollirà, es faran files 
mantenint la distància, es netejaran les mans i l’educadora 
acompanyarà als i les infants a l’espai convingut de sortida, on sortiran d’un/a en una a les 
17.45h. 
 

5.  COMUNICACIÓ AMB L’ENTITAT: En cas de dubte, deute o incidència sempre es comunicarà a 
Associació Dinàmic, no a l’AMPA o a l’escola. Es podrà escriure a extraescolars@viudinamic.org 
o a administracio@viudinamic.org  .  
 

6. MATERIAL: L’ús i guarda del material és responsabilitat de l’equip educatiu. 
 

7.  RÀTIO: Serà d’un màxim de 1/12.  

 

4. Procés i normes de funcionament  

a. Donar---se d’alta: Per participar en el servei d’acollida que l’Associació Dinàmic duu a terme 
caldrà que fer la inscripció telemática 
(https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/Inscripci%C3%B3PelServeiDacollidaDeTardaEscolaJo
sepMariaDeSagarra )  i posar-se en contacte amb l’entitat per saber si hi ha places. S’haurà 
d’aportar la documentació que en aquesta es demana i signar la Declaració de Responsabilitat 
respecte la Covid-19. 
 

mailto:extraescolars@viudinamic.org
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https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/Inscripci%C3%B3PelServeiDacollidaDeTardaEscolaJosepMariaDeSagarra
https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/Inscripci%C3%B3PelServeiDacollidaDeTardaEscolaJosepMariaDeSagarra
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No es considerarà d’alta, i per tant no podrà participar de les activitats, fins que no estiguin tots 
els documents degudament complimentats i des de Dinàmic no s’hagi fet la confirmació. 

 

 

b. Donar-se de baixa:  Per tramitar la baixa d’un/a participant les famílies s’hauran de posar en 
contacte amb Dinàmic a través del correu electrònic administracio@viudinamic.org, o trucar al 
telèfon 93 357 35 19 (administració,Mònica, de 9 a 15h).  No tindrà validesa una baixa 
comunicada al o la monitora, a l’escola o l’AMPA de l’escola. Un cop iniciat el mes i sense avís 
previ no es retornarà cap quota. 

 
• En cas que sigui per una impossibilitat d’assistència per part de l’infant (accident, lesió o que la 
mare/pare o tutor/a legal es queda en situació d’atur en aquell mes) s’avaluarà el cas i la 
documentació justificativa per part de la família i es podrà retornar fins un 40% de la part no 
gaudida del servei. 

 
• En cas de confinament obligatori a casa causat per les mesures sanitàries en relació a la Covid-19, 
es retornarà el 75% de la part no gaudida del mes. El percentatge no retornat anirà destinat a 
despeses de personal per mantenir el servei i a tasques administratives, organitzatives i 
informatives derivades del protocol sanitari vigent. 

 
 

c. Els cobraments: Es duran a terme entre els dies 1 i 7 del mateix mes, tant les quotes fixes com 
les esporàdiques. Els cobraments es realitzen a mes vençut i ho tramita Dinàmic.   

 

d. Autoritzacions d’administració de medicaments: la família haurà de posar---se     en     contacte     
amb     l’Associació     Dinàmic     a     través     del     correu electrònic extraescolars@viudinamic.org 
o al telèfon 93 357 35 19 (oficina). L’Associació Dinàmic facilitarà el document a omplir 
perquè això sigui possible. Serà necessari un informe mèdic que indiqui el medicament a 
subministrar així com la dosi i l’horari. 

 

e. Relatiu a l’obertura i el manteniment de les activitats:  Tota activitat gestionada per l’Associació 

Dinàmic té un mínim de participants estipulat   per   poder---se   dur   a   terme, en aquest cas 8 

participants fixes.  Si   aquest   mínim   no   s’assoleix   l’entitat   valorarà   la possibilitat d’obrir---la o 

no igualment, però en cap cas estarà obligada a fer---ho. Si durant el curs el servei d’acollida baixa 

de participació fins al punt d’estar per sota del nombre mínim estipulat, l’Associació Dinàmic es 

reserva el dret a suprimir el servei.   

 

 

 

 


