Les colònies escolars són una experiència saludable
I aquest curs més que mai
Durant les colònies 2020-2021
Ens rentarem les mans sistemàticament abans
i després de cada activitat, àpat, al despertarnos...

Mateixos grups estables
de convivència que a
l'escola

Obrirem les finestres i portes durant 3h al dia
per ventilar i millorar l'ambient.

Cada grup de convivència tindrà
monitors/es i responsables de seguretat
i higiene assignats.

El nostre reforçat equip de neteja estarà
treballant constantment per desinfectar
superfícies, poms, taules...

Espais naturals
lluny d'aglomeracions

Evitarem tocar-nos la cara, i si hem de tossir o
estornudar ho farem en el plec del colze.
Farem ús de la mascareta durant l'estada de
colònies com a l'escola (a partir dels 6 anys).
Mantindrem distància de seguretat durant
els àpats, amb seients buits entre alumnes.

Acompanyament
emocional

Dormirem mantenint la distància
recomanada gràcies a que hem reduït la
capacitat de les habitacions.
Cada escola tindrà l'exclusivitat d'un sector
de la casa de colònies per tal de no compartir
espais amb altres centres.

Cada dia...
Prendrem la temperatura a totes
i a tots els participants i ho
registrarem.
També es farà la comprovació
de símptomes als monitor/es
amb l'aplicació oficial STOP
COVID 19 CAT.
Més informació i contacte: info@albaserveis.com

WWW.ALBACOLONIES.COM

Les nostres cases de colònies Mas
Gircós i El Clar del Bosc es troben
en entorns saludables de més de
70 hectàrees rurals, lluny
d'aglomeracions.
Ens retrobarem amb la natura!

Hem incorporat en el disseny educatiu de
les activitats l'acompanyament
emocional, la gestió de la incertesa i la
por a allò desconegut.

Omplirem la motxilla de valors!
Enguany valors com la responsabilitat, la
solidaritat, l'empatia i el treball en equip han pres
més importància que mai.
Com sempre, tindran
un pes fonamental en
el nostre Projecte
Educatiu.
*Des d'Albacolònies estem molt pendents diàriament de les noves informacions oficials. Aquestes
mesures de prevenció poden veure's modificades si així ho comuniquen les autoritats. Les nostres
colònies compliran estríctament les mesures que es requereixin en cada moment d'aquest curs escolar.

