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Benvolgudes famílies:
Després d´aquest tancament d´activitats extraescolars, tots/es esperàvem poder retornar aviat,
ara, un cop publicades les mesures de desescalada a Catalunya, ja sabem que no totes es poden
obrir.
Es per això que com altres escoles, a la nostra, AFA, escola i Diver´s hem cercat alternatives per
què els nostres infants puguin tornar a jugar, moure´s, socialitzar-se en el seu temps de lleure.
Us presentem el següent projecte.

DIVERSTARDES / COVID 20-21
UN MODEL INNOVADOR, UNA ALTERNATIVA POSITIVA
Volem tornar a les tardes plenes de jocs, riures i xivarri de nens i nenes.
Tardes d’imaginació, creativitat, socialització, acció i moviment.
Aprendre, experimentar, descobrir... en definitiva...
CRÉIXER!!!
Les mesures restrictives del Procicat
per frenar la segona onada del
coronavirus ha deixat els patis de les
escoles en silenci.
Però amb imaginació i esforç hi ha
alternatives per reactivar les activitats
respectant totes les mesures de salut i
higiene i mantenint en tot el possible els
grups bombolla de l'horari lectiu.
Creiem que sí és possible amb la
col·laboració de tots i totes frenar
aquesta aturada de les activitats
extraescolars que tant afecta a la salut
física i emocional infantil, la
conciliació familiar i l’economia de
monitors, monitores i empreses de
lleure.
És per això que us presentem un
NOU MODEL D’ACTIVITATS DE TARDA A LES ESCOLES
que considerem que
NO SÓN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
sinó un
SERVEI ESSENCIAL A INFANTS I FAMÍLIES

Evidentment és un servei diferent, però pot resoldre el problema que es dona a la majoria
d'escoles ja que a les extraescolars és difícil poder formar grups bombolla com els de les aules.
Si fem viable una activitat que aglutini el màxim d’infants amb una oferta d’activitats variades i de
lleure en espais amplis i exteriors per a tots i totes, a un preu assequible i baixant la ràtio per
grup, pensem que sí és possible formar aquests grups bombolla.

UNA PROPOSTA TEMPORAL?
Des de tots els àmbits en som ben conscients que no podem deixar els infants sense activitats en
el seu temps lliure després d'un llarg dia de classes.
No podem deixar que de fer durant octubre varis dies d’activitats divertides amb els companys/es,
ja sigui dins o fora del centre, passin ara a quedar-se cada tarda a casa, és a dir, anar de l’escola
a casa i de casa a l’escola.
Diem que els nens i nenes estan portant prou bé tota aquesta situació, millor que molts adults,
però no estan perdent masses coses? La solució és prohibir-ho tot?
Aquesta proposta que us fem pot servir per aquests dies de restriccions, però ja moltes escoles
es plantegen deixar-la instaurada per a tot el curs, inclús paral·lelament a les extraescolars si
algun dia es recuperen.

I LES ENTITATS DE LLEURE? I ELS MONITORS I MONITORES?
D'aquesta manera també, donem un respir i continuïtat a les entitats de lleure i als equips de
monitors i monitores que estan patint aquests tancaments ja des de març i que amb tanta il·lusió i
esforç havíem començat aquest curs.
Les entitats de lleure, sense feina, tenim els monitors/es aturats i sense ingressos, hem hagut de
recórrer de nou als ERTOS i tot i així, estem en perill de tancament.
Aquesta fórmula d’activitats pot fer que el mateix equip de monitors i monitores que feien les
activitats extraescolars puguin seguir a l’escola, ja que tots ells son també monitors de lleure i
preparats per molts tipus d'activitats.

CONCILIACIÓ FAMILIAR, UN SERVEI ESSENCIAL
Moltes famílies també són les perjudicades pel tancament de les activitats extraescolars, ja que
tenen necessitat per motius d’horaris de feina deixar els infants a un espai segur com es l’escola, i
més ara que no és convenient recórrer als avis.
Són moltes les famílies damnificades cercant qui pot recollir als nens i nenes per les tardes, quan
aplicant bé les normes és ben possible trobar solucions segures en lloc de tancar-ho tot.

LA PROPOSTA
Proposem una activitat de dilluns a dijous de 1’15h després de classe.

Amb activitats a l’exterior, activitats sobre tot esportives i de moviment, variades i programades
per cada setmana.
Els preus s'han adaptat a grups de mínim 5 alumnes, ja que és la realitat que ens trobem a l’hora
de poder fer grups bombolla.
Sempre amb els mateixos monitors i monitores i amb el seu grup bombolla.
Per poder tirar endavant necessitem una gran resposta d’inscripció i la col·laboració de tothom.
La inscripció de cada alumne pot ser per tota la setmana, podent-se quedar els dies que vulgui,
indicant-los a la inscripció per portar un control.
Una altra opció és inscriure’s per dies fixes setmanals.
Un cop feta la inscripció, mirem quins grups bombolla surten i tirem endavant des d’un bon inici
amb aquells grups que es pugui, deixant oberts la resta de grups.
La ràtio per grup és de mínim 5 alumnes.

PRESSUPOST – QUOTES
OPCIÓ TOTA LA SETMANA (de dilluns a dijous)
❖ De dilluns a dijous 1´15h diàries..........15€/setmana. 60€/mensuals
OPCIÓ DIES FIXES
❖ 1 DIA SETMANA ........1´15h...6´50€/setm. 25€/mes
❖ 2 DIES SETMANA.......1´15h...10€/setm. 40€/mes
❖ 3 DIES SETMANA.......1´15h...12´50€/setm. 50€/mes
INSCRIPCIÓ: del 27 al 30 de novembre. Entrant al nostre web: www.diversesplai.cat
o al següent link https://forms.gle/X9ph4tZxmLB6ZF9F7
INICI DE L´ACTIVITAT: del 30 de novembre al 18 de desembre (4 setmanes) Continuïtat a partir del 11 de gener
COBRAMENT: es cobraran 3 setmanes de desembre a primers de mes. Al gener es cobraran altres 3 setmanes.
DEVOLUCIÓ QUOTES D´EXTRAESCOLARS: Tots els nens i nenes inscrits des de octubre a activitats extraescolars i
que van pagar el trimestre complert, rebran en breu la devolució dels mesos de novembre i desembre.

MODEL D'ACTIVITATS
2 DIES D’ESPORTS ”FEM ESPORT”
On practicarem i coneixerem diferents esports i jocs esportius:
FUTBOL, BÀSQUET, VOLEI, ESPORTS SOBRE RODES, HOQUEI, TENNIS, ATLETISME...
Perquè necessitem moure’ns, fer vida saludable, cremar energia...
2 DIES D’ACTIVITATS DINÀMIQUES “MOU EL COS”
Activitats d'exterior on desenvolupar la imaginació, habilitats:
BALLS, JOCS D'EXPRESSIÓ CORPORAL I REPRESENTACIÓ, CIRC, JOCS COOPERATIUS I TRADICIONALS,
JOCS D'EXPRESSIÓ MUSICAL I RITME...

1 DIA PER A L'ART I L'EXPRESSIÓ
Una estona creativa on poder conèixer i experimentar:
RACÓ DE LECTURA (contes, còmics...), DIBUIXOS I PETITES MANUALITATS (preparem el Nadal!), JOCS DE
TAULA TRADICIONALS I NOUS (jocs estratègics) CONSTRUCCIONS AMB LEGO, JOCS DE MÀGIA...
Per als més petits: CONTACONTES, LUDOTECA...
TOT TREBALLANT:
L'EDUCACIÓ EN VALORS, EMOCIONAL, DE GÈNERE, MEDIAMBIENTAL, PER LA SALUT, PER LA DIVERSITAT, PER LA PAU.

Un cop fets els grups bombolla que surtin, farem graella d´activitats concreta per cada mes i grup
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
L'HORA DEL
FEM ESPORT!!!
MOU EL COS!!!
FEM ESPORT!!!
EXPRES-ARTE!
Grups bombolla
CONTE
Jocs
pre-esportius
Jocs
i
activitats
Jocs
pre-esportius
Jocs
de ludoteca
Educació Infantil
activitats sobre els Iniciació a l´esport
d´exterior, balls,
Iniciació a l´esport
Jocs d'expressió
P3 / P4 / P5
contes explicats
Jocs psicomotrius jocs, circ, teatres... Jocs psicomotrius Preparem el Nadal

Grups bombolla
Cicle Inicial
1r / 2n

EXPRES-ARTE!
Jocs de taula
Dibuix
Preparem el Nadal

MOU EL COS!!!
Jocs i activitats
d´exterior, balls,
jocs, circ, teatres...

FEM ESPORT!!!
Roda esportiva per
conèixer molts
esports

MOU EL COS!!!
Jocs i activitats
d´exterior, balls,
jocs, circ, teatres...

FEM ESPORT!!!
Roda esportiva per
conèixer molts
esports

Grups bombolla
Cicle Mitjà
3r/4t

FEM ESPORT!!!
Roda esportiva per
conèixer molts
esports

EXPRES-ARTE!
Jocs de taula
Dibuix
Preparem el Nadal

MOU EL COS!!!
Jocs i activitats
d´exterior, balls,
jocs, circ, teatres...

FEM ESPORT!!!
Roda esportiva per
conèixer molts
esports

MOU EL COS!!!
Jocs i activitats
d´exterior, balls,
jocs, circ, teatres...

Grups Bombolla
Cicle Superior
5è-6è

MOU EL COS!!!
Jocs i activitats
d´exterior, balls,
jocs, circ, teatres...

FEM ESPORT!!!
Roda esportiva per
conèixer molts
esports

EXPRES-ARTE!
Jocs de taula
Dibuix
Preparem el Nadal

MOU EL COS!!!
Jocs i activitats
d´exterior, balls,
jocs, circ, teatres...

FEM ESPORT!!!
Roda esportiva per
conèixer molts
esports

