ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
Al migdia i fora d’horari oferim un seguit d’activitats per als nostres xiquets i xiquetes que
formen part del nostre projecte educatiu. Enguany, amb motiu de la pandèmia, hem hagut de
reorganitzar-les per tal de garantir els protocols sanitaris que ens marca la Conselleria de
Sanitat en coordinació amb la d’Educació. Tal i com hem comentat altres vegades, aquests
protocols, mai no són inamovibles i definitius, ja que d’acord amb l’evolució de la situació
sanitària s’hi poden ajustar algunes mesures en major o menor grau.
Així les coses, com ja sabeu, el nostre propòsit és fer escola 100% i aquest objectiu també
inclou les activitats complementàries –com són els tallers del migdia- i les extraescolars –com
el servei de matiners, l’aprenanglés i l’atletisme. Heus ací què farem i com.
1. Activitats complementàries. Tallers de migdia
Allò que indica el protocol de sanitat per als centres escolars és que mantinguem per a
aquestes activitats els criteris i l’organització de les activitats reglades, com ara la
música o l’educació física: distància d’1.5m, ús de la mascareta, higiene personal i
limitació de contactes. A més, hem de dur el registre de qui participa en cada sessió. I
aquests criteris hem aplicat.
a. Multiesports: aquesta activitat l’oferim a 2n i 3r cicle de primària, i als quatre cursos
de secundària. Cada dia la duu endavant un cicle i es fa al poliesportiu o en alguna
de les pistes de l’escola, segons com organitzem l’ús del pati. Enguany podem
mantenir-ne l’organització, ja que sempre treballem per cicles i mai no hi participen
tots els alumnes dels grups. Són grups bombolla, la qual cosa significa que entre
els membres del mateix grup no cal mantenir la distància, però sí respecte dels
altres grups. El mestre organitzarà l’activitat perquè no hi haja interacció a menys
d1.5 m. A més, és una activitat que es fa a l’aire lliure i que la duen endavant
mestres del nostre equip.
b. Cinema en versió original: aquesta activitat l’oferim als xics i les xiques de
secundària, que no són grups bombolla. Per tal d’assegurar les mesures que
marca el protocol, farem servir una de les aules de secundària, ja organitzades a
1.2 m. També durem registre de qui hi ha participat.
c. Taller de teatre total: hi participen els alumnes de 3r i 4t d’eso. Enguany es farà al
pavelló i s’hi durà també registre diari dels participants.
d. Cor: aquesta activitat està adreçada als alumnes de primària, des de 2n fins a 6è.
Sovint també hi participen alumnes de 1r d’eso. Enguany, com el curs passat,
mantenim el taller per a 2n i 3r cicle, per tal de trobar el punt d’equilibri entre les
mesures sanitàries i el desenvolupament d’una activitat estimada pels nostres
xiquets i xiquetes, i a hores d’ara ja demandada. Per això hem seguit els protocols
sanitaris educatius, tant de l’educació primària com dels conservatoris, escoles de
música.
Així les coses, enguany no hi participaran els alumnes de 2n de primària, ja que
pertanyen a tres grups bombolla diferents i no podem barrejar-los en una activitat
com aquesta ni amb alumnes d’altres grups. Els alumnes de 1r d’eso tampoc no hi
participaran enguany, perquè volem ser prudents i limitar els contactes. Per tant,
oferirem de participar-hi als alumnes de 2n i 3r cicle de primària. A més, l’activitat
es desenvoluparà al pavelló, espai gran i ventilat, es durà registre dels alumnes i
augmentarem la distància interpersonal a 2m, com fan als conservatoris i escoles
de música. Reduirem la durada de les sessions i es farà els dijous: primer cantarà
2n cicle de primària i després, 3r cicle.
2. Activitats extraescolars

a.
Matiners: com ja sabeu alguns de vosaltres que feu ús d’aquests servei, tots els
alumnes són al menjador de l’escola i l’organització garanteix les mesures que hem
explicat adés.
b. Aprénanglés: Aquesta activitat s’ofereix a partir dels 4 anys. Enguany, per qüestions
d‘organització de moment no la durem endavant en infantil i, més endavant, valorarem
d’oferir-la per a primària. Tenim prevista una possible organització en cas que es
consolida la situació actual i que els criteris que a hores d’ara ens marquen quant a
distàncies i mesures siguen estables a llarg termini i, fins i tot, millorables. Si recordeu,
a partir de primer de primària, és obligatori l’ús de la mascareta i els xiquets
s’organitzen en els grups bombolla que no es podran barrejar o, si hi conviuen, han de
mantenir tota la sessió la distància d’1.5m. De moment, sí que durem endavant
l’aprènanglés de secundària, on els secundària, com que s’organitzen a distància d’1.2
m, sí que es poden barrejar, sempre que s’hi mantinguen els protocols.
c. Atletisme: aquesta activitat coordinada per l’Ampa es farà enguany també els
divendres a partir de les 15.00 h. L’organització dels grups s’ajustarà als criteris
generals i als específics de l’activitat física, pel que fa a les distàncies, la higiene i l’ús
de la mascareta.
d. Vesprades de divendres / setembre i juny: oferim aquest servei organitzant els grups
seguint els protocols marcats per sanitat: els grups bombolla no poden barrejar-se, cal
ser curosos amb la higiene i amb les distàncies. Faran servir tots i totes la mascareta.
e. Teatre i taller d’art a primària: aquestes activitats extraescolars, de moment no les
durem endavant, pels mateixos motius que l’aprènanglés. Si hi hagués cap canvi, us
n’informarem.
El curs passat ens dona experiència a tots: mestres, pares, mares, alumnes, equip de
cuina, de manteniment, d’administració, del menjador i del pati. És per això que la
planificació pedagògica i organitzativa d’enguany, com ja sabeu, abasta tots i cadascun
dels espais i de les activitats de l’escola. I, doncs, també la de les activitats
complementàries i extraescolars. Novament volem posar en valor el treball i l’esforç de
les persones que duen endavant aquestes activitats que formen part del nostre
projecte.

