CENTRE EDUCATIU LLUÍS VIVES
Castelldefels

Pla organitzatiu de les Activitats Extraescolars de
caràcter lúdic i esportiu per al curs 2020-2021 en el marc
de la pandèmia per covid-19

PLA D’ACTUACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CURS 2020-2021
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.
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.
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.

MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
-

Reducció de places i grups estables dins del servei d’extraescolars. Màxim 10
participants per grup en activitats d’infantil i 15 participants per grup en activitats de
primària. Davant la impossibilitat de mantenir els grups bombolla establerts durant
l’horari lectiu, i atenent a les indicacions que marca el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, s’estableixen 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.

-

Cada activitat extraescolar tindrà el seu protocol de seguretat, prevenció i higiene
determinat, on es determinaran els diferents aspectes organitzatius de cadascuna.
Posteriorment s’indicaran aquells aspectes més rellevants, com són els espais
utilitzats, la recollida dels participants a les extraescolars, la zona de berenar, les
mesures adoptades en cada activitat i l’organització de les sortides. També s’indicarà
el protocol a seguir en cas de pluja o condicions adverses que no permetin
desenvolupar les activitats amb normalitat.

-

UTILITZACIÓ DE MASCARETA DE FORMA OBLIGATÒRIA, tant per infantil com
primària, 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.

-

El berenar serà de caràcter personal, no es podrà compartir cap tipus d’aliment amb
altres participants encara que algú se l’oblidi. Es recomana portar una ampolla d’ús
individual amb aigua de casa.

-

Sortides de l’escola de forma esglaonada marcant un interval de temps que ofereix la
possibilitat de no generar aglomeracions. S’indicarà a les famílies quina serà la porta
de recollida per a cada activitat.

-

Distanciament social d’entre 1,5 metres a 2,5 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.

-

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.

A banda d’aquestes mesures bàsiques i atenent a les necessitats de cada activitat, el
Departament d’Educació estableix una sèrie de mesures bàsiques que consisteixen en:
-

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2.5 m2.

-

Cal rentar-se les mans abans i desprès de cada activitat.

-

Neteja i desinfecció dels espais i materials emprats a l’activitat.

-

Es prioritzaran, sempre que sigui possible, la realització de les activitats a l’aire lliure.

-

Caldrà garantir la ventilació dels espais utilitzats. Si es possible, mantenir les finestres
obertes durant tota l’activitat.

-

El material de les activitats plàstiques serà d’ús individual, en el cas d’haver de
compartir algun tipus de material més específic i per més d’un infant, s’haurà de
desinfectar entre usos.

PUNTS DE RECOLLIDA EN HORARI D’EXTRAESCOLARS
Per tal de vetllar per la correcte recollida dels participants que participen a les diferents
activitats extraescolars, i atenent a les diferents franges horàries de sortida existents,
s’establiran els següents punts de recollida per l’alumnat d’infantil i primària.
Recollida de primària.
Grup

Punt de recollida

Monitor/a

Berenar

1R

Porta dels mossos

2N

Porta del gimnàs

3R

Porta dels mossos

Monitor/a que

exteriors del menjador

4T

Porta dels mossos

realitza l’activitat

situades a la porta del

5È

Porta del gimnàs

6È

Porta del gimnàs

Es realitzarà a les taules

ferrocarril

Cada dia hi ha un mínim de 2 monitors per a les activitats de primària, cadascun d’ells es
col·locarà a una de les sortides (mossos i gimnàs) i agafarà l’alumnat que realitza les activitats
extraescolars. Posteriorment aniran a la zona de taules exteriors del menjador i faran el
berenar mantenint els grups estables de l’escola. Una vegada acabin de berenar s’agruparan
segons l’activitat que realitzen i es dirigiran cap a l’espai corresponent.

Recollida d’infantil.
Grup
I3 a I5
I4 grup C

Punt de recollida

Monitor/a

Passadís interior

Monitor/a que

d’infantil

realitza l’activitat

Classe

Esme

Berenar
Tarima de fusta /
Taules passadís infantil

ESPAIS ASSIGNATS A LES ACTIVITATS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ANIMACIÓ TEATRAL

HIP-HOP I

DANSA

ART ATTACK

DIVERESPORTS

I-3 a I-5
Aula d’Infantil

I-3 a I5
Sala Psicomotricitat

I-3 a I-5
Sala Psicomotricitat

I-3 a I-5
Aula d’Infantil

I-3 a I-5
Sala Psicomotricitat

ZUMBA KIDS

GUITARRA

MANUALITATS

HIP-HOP III

ARTS ESCÉNIQUES

1r a 6è
Gimnàs

3r a 6è
Aula primària

1r a 6è
Aula 4t C

3r a 6è
Gimnàs

1r a 6è
Aula primària

HIP-HOP II

CAPOEIRA

1r i 2n
Gimnàs

1r a 6è
Gimnàs

INICIACIÓ ALS ESPORTS

PATINATGE
(FINS LES 18H)

INICIACIÓ ALS
ESPORTS

PATINATGE
(FINS LES 18H)

1r i 2n
Pistes esportives

3r a 6è
Pistes esportives

1r i 2n
Pistes esportives

1r i 2n
Pistes esportives

ESPORTS PATRONAT

ESPORTS PATRONAT

3r a 6è
Pistes esportives

3r a 6è
Pistes esportives

* En el cas de pluja o condicions adverses que no permetin la utilització de les pistes
esportives, els espais d’aquestes activitats es veurà modificat i s’utilitzarà com a espai
alternatiu: Gimnàs de l’escola, la sala de psicomotricitat o una aula de primària. L’espai
dependrà de la disponibilitat diària. Cap activitat compartirà un mateix espai amb cap altre
grup d’extraescolars, mantenint així els grups estables de les diferents activitats extraescolars.

SORTIDES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A continuació es detalla l’horari de sortida de les activitats extraescolars. Es recorda que les
famílies no poden accedir al centre, els/les monitors/es els portaran fins la sortida
corresponent.
Les sortides es realitzaran per la porta principal situada al Passeig del Ferrocarril, 266.
S’estableixen diferents torns de sortida per evitar aglomeracions de famílies.
-

Infantil (I3 a I5) sortiran a les 17:45h

-

Primària (1r a 6è) sortiran a les 17:50h

-

Patinatge sortiran a les 18:00h

En el cas que una família arribés tard a la recollida, el monitor s’apartarà de la porta i
entregarà els participants una vegada s’han entregat tots els grups.

