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INICI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
El dilluns 5 d’octubre es reprendran les esperades activitats extraescolars, 
desprès que al març passat, el confinament pel COVID-19 les suspengués 
bruscament. ` 
 
ACTIVITATS CONFIRMADES 
En el quadre adjunt podreu veure les activitats amb prou inscripció per iniciar-
se en octubre: 
 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ESCACS 
    

JOC I 
DIVERSIÓ 
De P4 a 4t 

JOC I 
DIVERSIÓ 
De P4 a 4t 

JOC I 
DIVERSIÓ 
De P4 a 4t 

JOC I 
DIVERSIÓ 
De P4 a 4t 

 

INICIACIÓ 
PATINATGE 

P3 a 2N 

INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

P3 a P5 

MULTIESPORT 
Primària 

ZUMBA 
Primària 

JUDO 

MULTIESPORT 
Primària 

JUDO 
PATINATGE 

Primària 
ATLETISME 
De P5 a 2n  

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA 

ATLETISME 
De 3r a 6è 

TIMBALS 
Primària   

 

PATINATGE 
ARTISTIC 
Primària 

   

PISCINA 
PAU GASOL  

PISCINA 
PAU GASOL   

ANGLÈS 
KIDS&US 

ANGLÈS 
KIDS&US 

STP 

ANGLÈS 
KIDS&US 

ANGLÈS 
KIDS&US 

STP 
 

PISCINA 
LLOR 

 

 Activitat confirmada 
 Activitat pendent de si pot créixer en participació per confirmar-la 
 Activitat anul·lada 
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ACTIVITATS AL CASAL 
 
Aquest any, excepcionalment, el gimnàs de l’escola no es pot utilitzar per fer 
activitats extraescolars. Així, s’ha trobat solució per buscar espais alternatius a 
algunes activitats, que per les seves característiques, així ho precisaven. En 
aquest cas, s’han valorat dues activitats: 

 JUDO (dimarts i divendres) 

 GIMNÀSTICA RÍTMICA (dilluns) 
 
Ambdues es realitzaran al espai del Casal de Cultura en l’horari habitual. 
Algunes consideracions al respecte: 

 El responsables de l’activitat recolliran als nens a L’ESCOLA. I el 
transport dels mateixos al Casal serà a càrrec del treballadors de Paido. 

 L’horari serà l’habitual, berenar fins les 17 hores i activitat fins les 18 
hores. 

 Els nens s’hauran de recollir al CASAL. 
 Seguint protocol COVID, abans de l’entrada al casal, es tornarà a 

prendre el control de la temperatura. Si algun nen dona supera els límits 
de temperatura corporal, serà acompanyat per un treballador de 
l’empresa Paido cap l’espai de aïllament, que estarà ubicat a l’escola 
on trucaran a la família per poder recollir l’infant. 

 En cas de pluja durant el temps de desplaçament (16:30 a 17h) els 
infants romandran en l’escola a l’espai habilitat per aquests casos i 
l’activitat habitual es substituirà per un altra alternativa. 

 
AJUST PREUS ACOLLIDA DE TARDA 
 
Amb el nombre tancats d’inscripcions en el servei d’anglès amb KIDS i la del 
servei d’acollida del mateix, s’han vist obligats a reformular la proposta de 
preus inicial pel bé d’assegurar l’activitat i poder cobrir els recursos humans 
que impliquen. 
 
S’ha aconseguit que aquest impacte sigui el mínim i el preu d’acollida de tarda 
pels que fan KIDS en general serà de 11.5€. 
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ASPECTES IMPORTANTS A DESTACAR 
 

 Tots els infants que fan servir el servei d’extraescolars, hauran de portar 
mascareta durant les sessions. En cas de que l’activitat esdevingui 
pertinent, els monitors els indicaran com procedir per treure aquesta o 
no. 

  En cas de pluja, s’habilitarà el espai de menjador i el porxo davant del 
gimnàs per proposar activitats alternatives durant el temps previst. 

 Els espai d’activitat seran netejats i desinfectats pel personal de 
l’ajuntament abans i desprès de l’extraescolar corresponent. 

 Paido facilitarà el protocol de recollida dels grups de cada activitat 
mantenint sempre el grup estable abans d’iniciar-se l’extraescolar. 

 Les comunicacions de Paido es realitzaran amb una app QIDS que 
gestiona l’empresa. Qualsevol incidència amb aquesta us heu de 
comunicar amb Paido (93-6378538 ó info@paido.org) 


