
PROTOCOL DEL DIA D’INSCRIPCIONS ES PUNTET

CURS 2021/2022

1. ESPERA AL CARRER: Per poder accedir a Ca Ses Monges, les famílies hauran d’esperar

mantenint la distància de seguretat al carrer de l’entrada de la porta gran (C/ Convent).

2. ENTRADA: Quan el monitor que es trobi a la porta indiqui l’entrada d’una família, aquesta

haurà de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i s’hauran de dirigir a la taula

(prèviament desinfectada) que se’ls indiqui.

3. REVISIÓ DE L’INSCRIPCIÓ: La família haurà dur tota la documentació de l’inscripció

emplenada i signada de casa i, a la taula, un monitor revisarà la documentació i ajudarà a

complimentar els  espais on hagi pogut sorgir algun dubte.

- En cas de tenir dubtes a l’hora de complimentar la documentació a casa, us

demanam que NO LA COMPLIMENTEU i us ajudarem el dia de les inscripcions.

4. PAGAMENT: A les següents taules es farà el pagament si no s’ha fet per via bancaria. En el

cas de tenir el rebut bancari, es farà un rebut per les famílies.

5. ENTREGA DOCUMENTACIÓ: Una vegada finalitzada la documentació, un monitor indicarà a

la família que ja es pot retirar de la taula i la família passarà a la zona d’entrega de

documentació. Aquesta documentació es verificarà i s’introduirà a l’ordinador.

- Cada vegada que es retiri una família de la taula, un monitor s’encarregarà de la

desinfecció de la taula, la cadira i el bolígraf. Després, amb les mans desinfectades

col·locarà la documentació a complimentar per la següent família sobre la taula.

6. SORTIDA: Una vegada acabat el procés d’inscripció, les famílies s’hauran de desinfectar les

mans i sortir del recinte de Ca Ses Monges per la porta petita (C/ de les Germanes

Agustines).

- ELS DOCUMENTS PER FER LA INSCRIPCIÓ PREFERENT S’HAURAN DE DUR EMPLENATS I
SIGNATS DE CASA.

- LES FOTOCÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ DEMANADA (DNI, TARGETA SANITÀRIA)
PREFERENTMENT S’HAURAN DE DUR DE CASA.

- S’HAURÀ DE DUR LA MASCARETA EN TOT MOMENT.



MAPA EXPLICATIU:


