
Activitats extraescolars Lluís Vives 2020/2021 

Informació bàsica 

Les activitats extraescolars són un espai ideal on els infants no tindran temps d’avorrir-se gràcies als 

diferents jocs, activitats i tallers proposats per un equip de monitors professionals, qualificats i 

preparats per oferir un servei de qualitat. 

Estan dirigides a tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, escolaritzats en 

les etapes d’educació infantil i primària de l’escola Lluís Vives.  

 

La distribució horària del servei d’extraescolars serà: 

- 16:20 a 16:40 Recollida dels participants i berenar 

- 16:45 a 17:45 Activitat programada 

- 17:45 a 17:55 Sortida  

 

Quant a la proposta d’activitats que es realitzaran al llarg del curs, serà variada i adaptada a les 

mesures establertes en els protocols de prevenció i higiene del COVID-19.  

 

 

Normativa de les activitats extraescolars 

A continuació s’exposa un resum dels canvis més importants que podrem apreciar a les activitats 

extraescolars. Aquests canvis han estat consensuats i van acords a les mesures establertes pel 

centre docent i amb la finalitat de garantir un servei, minimitzant els riscos mitjançant mesures de 

prevenció, seguretat i higiene. Al llarg del curs poden anar variant en funció de l’evolució de la 

situació i de la normativa existent vigent.  

 

o Reducció de places i grups estables dins del servei d’extraescolars. Màxim 10 

participants per grup en activitats d’infantil i 10/15 participants per grup en activitats 

de primària (en funció de l’activitat i l’espai).  Davant la impossibilitat de mantenir els 

grups bombolla establerts durant l’horari lectiu, s’ha decidit fer grups estables dintre 

del servei d’extraescolars. Cada grup tindrà un monitor/a de referència determinat. 

Sempre que sigui possible es respectaran al màxim els grups estables creats a 

l’escola, plantejant així un desdoblament de grups per cursos en cas que la 

demanda ho permeti.  

* Aquesta ràtio es pot veure modificada si l’entitat organitzadora i el centre docent 

ho veuen necessari o les necessitats del servei ho requereixen.   

 



o Cada activitat extraescolar tindrà el seu protocol de seguretat, prevenció i higiene 

determinat, on es determinaran els diferents aspectes organitzatius de cadascuna 

(espai on es realitza, neteja, berenar, circulació passadís...). Aquests protocols es 

facilitaran a les famílies en un dossier que s’enviarà de forma telemàtica.  

 

o UTILITZACIÓ DE MASCARETA DE FORMA OBLIGATÒRIA per tal de mantenir la seguretat 

de l’activitat en tot moment. En cas de realitzar alguns tipus d’activitat o que 

l’espai/organització d’aquesta ho permeti, el monitor/a indicarà, quan sigui possible, 

la retirada de la mascareta.  

 

o Sortides de l’escola de forma esglaonada marcant un interval de temps que ofereix 

la possibilitat de no generar aglomeracions. Una vegada es tanquin les inscripcions, 

S’indicarà a les famílies quina serà la porta de recollida per a cada activitat.   

 

o Distanciament social de 1,5 metres. Es preveuran activitats i jocs que afavoreixin la 

separació de 1,5 metres però mantenint la vessant lúdica i motivadora pels 

participants. La mesura del distanciament pretén evitar que s’apropin els caps i la 

part superior del tors.  

 

o Apareix la figura del responsable de prevenció i higiene, format per la Direcció 

General de Joventut i que s’encarregarà de vetllar pel compliment de totes les 

mesures implantades.  

 

 



Inscripció  

Per formalitzar la inscripció caldrà que les famílies entreguin els següents documents: 

- Full d’inscripció de dades personals 

- Full d’autorització per quedar-se a les activitats extraescolars 

- Full de domiciliació bancària (SEPA) 

 

Per entregar la inscripció, es proposen diferents opcions: 

- Enviant mail al correu electrònic extraescolarslluisvives@gmail.com, on s’adjunti tota la 

documentació en format PDF. 

- Deixant en una capsa situada a secretaria de l’escola. 

- Entregant directament a la coordinadora d’extraescolars en el seu despatx els dies indicats 

per a cada cicle.  

o Educació Infantil (I3-I4-I5)  22 de setembre 

o Cicle inicial (1r i 2n)  23 de setembre 

o Cicle mitjà (3r i 4t)  24 de setembre 

o Cicle superior (5è i 6è)  25 de setembre 

- Fent la inscripció online mitjançant un formulari de google. Perquè la inscripció sigui vàlida 

s’haurà de completar el formulari al 100%. El Formulari tindrà diferents seccions (dades 

personals, activitats que vol realitzar, autoritzacions i dades bancàries). 

https://forms.gle/LerDhFoiXJmEUwBf7 

 

Les dates d’inscripció seran entre els dies 22 de setembre i 27 de setembre. A partir del 27 de 

setembre, us haureu de dirigir directament a la coordinadora d’extraescolars per preguntar la 

disponibilitat per inscriure a algun participant.  

 

 

 

Per qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte enviant un correu a 

extraescolarslluisvives@gmail.com 

mailto:extraescolarslluisvives@gmail.com
https://forms.gle/LerDhFoiXJmEUwBf7

