SERVEI BON DIA
ACOLLIDA MATÍ
Aquesta activitat l’oferim des de Tot Oci, per encàrrec de l’AMPA de
l’Eiximenis. La referent del servei és SUSANNA RIERA, monitora de lleure. El
servei d’acollida de Matí està pensat perquè els nens/es de l’escola
puguin entrar abans de les 9 al centre habitualment per motius de
conciliació laboral d’horaris dels seus pares i mares. El principal objectiu a
treballar és que el nen/nena no visqui malament aquest allargament de
l’estada a l’escola, a banda de contribuir al seu desenvolupament
integral com a persones en àrees físiques, psíquiques i socials.
I com ho fem? Una rebuda personalitzada a cada participant i a les
famílies, possibilitant activitats diàries que els resultin agradables i que
puguin ser tan reclamades pel propi nen/nena o dinamitzades per la
monitora responsable del servei, i el suport educatiu d’aquesta.
L’entrada al centre es farà per la porta principal i l’espai de què es
disposa és l’aula de psicomotricitat. En algun cas es permet també l’ús del
passadís de la planta baixa.
L’activitat s’inicia a les 7’45 hores i la mainada va arribant
esgraonadament fins aproximadament ¾ de 9. Hi ha llistes d’inscrits fixes,
tot i que qui altes/modificacions/baixes al llarg del curs que ens comunica
la pròpia Ampa. També s’admet la modalitat d’esporàdics. Aquests han
d’adquirir un tiquet a finestreta que hauran d’entregar a la monitora.
S’aconsella que els alumnes vinguin amb l’esmorzar fet.
Les activitats que es porten a terme no són fixes. Hi ha diferents possibilitats
i també es generen “modes” per èpoques:
- Jocs: trencaclosques, jocs de taula (memory, dòmino, parxís,...)
- Escoltar música, playbacks, joc lliure...
- Pintar a l’aula dibuixos lliures o de fotocòpies
- Altres: explicar contes, maquillatge...
- Mini-futbol

Aula de psicomotricitat
Cal tenir especial cura d’aquest espai. S’hi accedeix sense sabates. Hi ha
molt material i equipament molt utilitzat a l’escola al qual els alumnes no
han de tenir accés.
Disposem permanentment de: folis, colors, llapis, jocs de taula, plastilina,
fitxes i daus, contes, cds de música.
Darrers 10’- Recollida espai, lavabo per rentar mans i necessitats
fisiològiques i desplaçament a les files o aules de punt de trobada de
cada curs.
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