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Videoconferència informativa
Activitats Extraescolars MDA
2020-2021

FUNCIONAMENT VIDEOCONFERÈNCIA
Benvolgudes famílies.
Us desitjem que esteu totes i tots bé !!!
En aquesta reunió informativa de les activitats extraescolars MDA
2020-2021 de Lleureducat i l’Ampa MDÀngels, compteu i
volem que participeu tot@s vosaltres !!!
Per part de l’Ampa MDÀngels participen:
· Judith Zapata: ( vicepresidenta de l’Ampa )
· Sonia Zapata : ( vocal d’esports )
Per part de Lleureducat participen:
· Ramón Calavera Calvo : Gerent de l’Assocació Cub Lleuresport i
Director del departament d’extraescolars i casals d’estiu de
Lleureducat
· Victor Monroy García : Coordinador d’extraescolars i casals
d’estiu de Lleureducat ( inscripcions )

* UN COP ACABADA LA REUNIÓ TINDREU UN
TORN DE PREGUNTES PEL XAT DE LÀPLICACIÓ

Previsió extraescolars 2020-2021
• Lleureducat , com entitat organitzadora, segueix les linees
estratègiques i les pautes que marcaran tant el Departament
d’Ensenyament com el Departament de Salut.
• Qualsevol instrucció oficial que faci variar les linees argumentals de
l’activitat, seran automàticament assumides per l’entitat i
comunicades a L’AMPA i als pares i mares dels participants.
• En aquest temps de màxima complexitat, la capacitat d’adaptació
,l’escolta activa i les propostes innovadores seran els principals
valors que Lleureducat posara al servei del seus usuaris/usuàries
• “Educar divertint “ serà com sempre la nostre missió , en aquests
temps , més vigent que mai .

•

Què és Lleureducat?

Lleureducat és l’empresa de Club Lleuresport de Barcelona
que gestiona moltes de les activitats de lleure infantil i
juvenil.
Lleureducat és: educació, professionalitat, flexibilitat,
dinamisme, innovació i creativitat.
.

L’estructura de Club Lleuresport al servei de Lleureducat
WWW.LLEURESPORT.CAT

Valors

Recursos

CLUB LLEURESPORT
DE BARCELONA
• Lleureducat.
• Centres Cívics.
• Ludoteques i Casals
Infantils.
• Equipaments esportius.
• Centre de Recursos per
Emprenedors i
Ciutadans. (CREC)

Innovació

Experiència

La nostra marca

ADAPTACIÓ ACTIVITATS COVID-19
• Les activitats s’daptaran adoptant les mesures de seguretat i
distancia física recomanades.
• Els desplaçaments que calguin per que l’activitat es realitza en un
espai extern a l’escola, es realitzaran sempre amb la mascareta
posada .
• Un cop arribats a l’activitat, podran realitzar-la sense dur-la.
• ( Normativa Procicat )

Neteja i desinfecció
- Disposarem de gels hidroalcohòlics a l’entrada de cada espai que s’utilitzi.
- Els lavabos seran els punts de rentats de mans amb sabó i paper d’un sol ús.
- Ventilarem, netejarem i desinfectarem els espais utilitzats abans i després de
realitzar cada activitat.
- També desinfectarem i netejarem el material emprat per aquestes.
- Per aquells materials d’ús individual molt freqüent i quotidià, com poden ser
llapis de colors, tisores i material de tallers ( Ludoteca ), cada infant el tindrà
reservat de manera particular sempre que sigui possible. Si no ho fós, es
desinfectarà també .

RESPONSABILITAT MONITORS/ES
• Cada grup comptarà amb el seu/seva monitor/a
assignat/da, que vetllarà pels infants en tot moment i
dinamitzarà les activitats.
• Les/els monitores/ors signaran cada 14 dies, una
declaració responsable conforme no han estat en contacte
en els darrers 5 dies amb cap persona amb símptomes o
diagnosticat amb coronavirus.
• L’entitat es fa responsable i vetllarà per que aquests
documents estiguin actualitzats cada 14 dies.

FULL RESPONSABILITAT FAMÍLIES
• Des de Lleureducat facilitarem a les famílies el model de
“Declaració responsable”, que acreditarà l’estat de salut
del participant.
• Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les famílies a
comunicar qualsevol canvi en aquest estat de salut i a
comunicar, els dies de l’activitat, l’estat del participant.
• Lleureducat és fa responsable de que disposa de totes les
declaracions responsables, degudament signades, de tots
els participants a l’activitat.

ACTUACIÓ CAS SOSPITÓS
•

Pla de confinament davant d’un cas sospitós:

•

A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l separa
de la resta de companys/es.
S’avisarà la família i a l’Ampa. S’avisaran a les famílies de tots/es els/les
participants.
Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup
completaran l’activitat.
El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona monitora
d’aquell grup) es quedaran a casa en espera de resultat.
A l’arribada del resultat:
– Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona monitor/a
del grup) poden reprendre l’activat de lleure.
– b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions
dels serveis sanitaris (els infants de la unitat de convivència i la persona
monitora del grup hauran de seguir en quarantena fins a completar 14
dies).

•
•
•
•

ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS
LLEURESPORT 2020-2021
ACTIVITATS ESPORTIVES
•
•
•
•
•
•

PRE-ESCOLA ESPORTIVA
ESCOLA ESPORTIVA
ESPORTS D’EQUIP MENUTS
ESPORTS D’EQUIP JUNIOR
PATINATGE
DEFENSA PERSONAL EN
FAMÍLIA

ACTIVITATS DE DANSA
•
•
•
•
•

INICIACIÓ A LA DANSA
PRE-ZUMBA
ZUMBA PRIMÀRIA
ZUMBA ESO/BATXILLERAT
ZUMBA MARES

• LUDOTECA
• TÈNIQUES D’ESTUDI/DEURES
• TEATREJA’M

INICIACIÓ A LA DANSA
• Iniciació en els diferents ritmes i danses. Se’ls hi oferirà una
gran varietat d’estils com per exemple: Hip Hop, Jazz, Funky,
Country, Contemporani, Dansa del Ventre, Salsa, Tango...

• Nens i nenes de P5 a 2n
de Primària.
• Dijous fins a les 18:30h al
gimnàs de primària.

PRE-ZUMBA
Les classes de Zumba ofereixen rutines pensades per
nens/es sobre la base de coreografies originals de
Zumba. Els passos es van aprenent poc a poc i es
combina el ball amb estones de joc i relaxació.

• Nens i nenes de P5 I 1r de
Primària.
• Dimarts fins a les 18:30h al
gimnàs de primària.

ZUMBA
PRIMÀRIA - MARES

És una modalitat de fitness enfocada a mantenir el cos
saludable, i alhora a desenvolupar, enfortir i donar flexibilitat
al cos mitjançant moviments de ball combinats amb rutines
aeròbiques.
•
•

ZUMBA PRIMÀRIA
Nens i nenes de 2n a 6è
Primària.
Dilluns fins a les 19:00h al
gimnàs de Martí Molins.

ZUMBA MARES
• Dilluns de
19:30 a 20:45h
• Gimnàs primària

ZUMBA ESO/BATXILLERAT
És una modalitat de fitness enfocada a mantenir el cos
saludable, i alhora a desenvolupar, enfortir i donar flexibilitat al
cos mitjançant moviments de ball combinats amb rutines
aeròbiques.
• Nens i nenes de la E.S.O i
Batxillerat.
• Dimecres fins a les 19:00h.
• Espai a determinar

PRE-ESCOLA ESPORTIVA
Iniciació a l’esport a través del joc. Treballarem la cooperació
i els valors mitjançant l’esport. Acompanyem a l’infant en el
seu creixement i desenvolupament.
Pre-Escola Esportiva
• Nens i nenes P4-P5
• Dilluns i Dimecres fins a les
18:15h
• Gimnàs Infantil

ESCOLA ESPORTIVA
Pràctica de diferents esports, iniciació esportiva a diferents
nivells adaptats al desenvolupament i aprenentatge de
capacitats, competències i objectes amb que els infants
executen les diferents modalitats d’esports proposades
durant el curs .
Escola Esportiva
• Nens i Nenes de 1r a 6è de Primària
• Dilluns i Dimecres fins a les 18:30h al gimnàs
de Primària.

Novetats
ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS
ESPORTIVES 2020-2021
Des de lleureducat i l’Ampa MDÀngels volem oferir el màxim d’activitats i arribar al
màxim nombre d’infants i joves, és per aixó que hem proposat noves activitats pensades
per fer de la pràctica de l’esport un espai on aprendre l’educació en valors i treballar la
cooperació.
També oferirem altres activitats especifiques.
Aquestes són les propostes de noves activitats per aquest curs 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•

ESPORTS D’EQUIP MENUTS
ESPORTS D’EQUIP JUNIOR
DEFENSA PERSONAL
PATINATGE
TEATREJA’M
LUDOTECA
TÈCNIQUES D’ESTUDI/DEURES

ESPORTS D’EQUIP MENUTS
Activitat que busca potenciar els valors, la diversió, l’entreteniment i
l’oci que et proporciona un esport d’equip mitjançant la pràctica de jocs
relacionats amb el futbol, bàsquet i handbol, sense la pressió de la
competició, amb l’aprenentatge i els valors esportius per bandera.

SENSE COMPETICIÓ
• Nens i nenes de P-4, P-5
i 1r de primària.
• Dijous fins a les 18:30 h
• Pati de les cistelles edifici
primària.

ESPORTS D’EQUIP JUNIOR
Activitat que busca potenciar els valors, la diversió, l’entreteniment i
l’oci que et proporciona un esport d’equip mitjançant la pràctica de jocs
relacionats amb el futbol i el bàsquet, sense la pressió de la competició,
amb l’aprenentatge i els valors esportius per bandera.

SENSE COMPETICIÓ
* Si les famílies dels/les participants de
l’activitat necessitessin servei de cura de
17:00 h a 18:00 h es podria realitzar
aquest servei sempre i quant s’arribi al
quòrum necessari. El servei tindrà una
quota apart de l’activitat.

• Nens i nenes de 2n a 6è
de primària.
• Dimarts i Dijous de 18:00
a 19:00 h a la pista de
l’escola Estel.

DEFENSA PERSONAL
La defensa personal és una activitat que es basa en ensenyar com prevenir
tot tipus d’atac, amenaces i situacions perilloses que es puguin produir en
la nostra vida quotidiana i al mateix temps ens permetrà gestionar
emocionalment estats de por o inseguretat per afrontar bloquejos mentals .

• A partir de 4t de primària
• Divendres fins a les 19:00 h
al gimnàs de primària.

Monitor : a càrrec de Kravmaga

PATINATGE
El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els
moviments de dansa amb la sincronització dels moviment dels peus. Es tracta
d’aconseguir la combinació perfecta. Es farà de manera que els participants
treballin aquest esport de forma lúdica. Es treballarà a partir d’un entrenament
planificat específic i dinàmic per a tenir un aprenentatge significatiu.

* Si les famílies dels/les participants de
l’activitat necessitessin servei de cura de
17:00 h a 18:00 h es podria realitzar
aquest servei sempre i quant s’arribi al
quòrum necessari. El servei tindrà una
quota apart de l’activitat.

• Nens i nenes de 2n a 6è de
primària
• Dilluns i dimecres de 18:00 a
19:00 h a la pista de l’escola
Estel.
• Cal portar proteccions ( casc,
colzeres i genolleres )
• Poden portar els patins
que vulguin.

TEATREJA’M
Tothom pot gaudir del plaer del teatre i l’expressió corporal. L'objectiu
bàsic d’aquest curs és divertir-se fent teatre, tot aprenent els principis
del fet d’actuar: la pèrdua de la vergonya, la importància del cos i la veu,
la presència escènica, les regles bàsiques del joc dramàtic, la confiança
en el grup, la improvisació i la creativitat personal...

• Nens i nenes de 1r a 6è de
primària fins a les 18:30 h.
• Dimecres fins les 18,30 h
• Aula MDA

LUDOTECA
Serà un espai on realitzarem activitats lúdiques, manualitats i
jocs amb la finalitat d’estimular el desenvolupament mental, la
participació i cohesió amb altres persones.

• Nens i nenes de P-4, P-5 i
1r de primària.
• Dilluns o Divendres de
18,30 h
• Aula MDA

TÈCNIQUES ESTUDI/DEURES
Espai d’estudi on els participants podran fer els deures, treballs
o estudiar segons les seves necessitats. El monitor/a serà un
recolzament de cara als nois/es.

• Nens i nenes de 1r a 6è de
primària.
• Dilluns o Divendres de
18,30 h
• Aula MDA

INSCRIPCIONS
* Sempre que quedin places disponibles
Documentació necessària:
-Omplir el full d’inscripció i enviar a victormonroy@lleuresport.cat
-Fotocòpia del CATSALUT.
Forma de pagament:
-Es realitzarà un únic cobrament al número de compte que
faciliteu a la inscripció.
PER PODER GAUDIR DE LES ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS
HEU D’HAVER ABONAT LA QUOTA DE L’AMPA PER AL CURS
2020-2021 QUE ES COBRARÀ EL PRIMER TRIMESTRE DE CURS

IMPORTANT…
•Nota el primer dia a l’agenda per avisar als/les mestres.
•Qualsevol incidència, queixa o suggeriment informar a la
coordinació de les extraescolars i/o a l’Ampa.
•En cas que hagin activitats programades per l’Escola als espais
que utilitzem, podrem disposar del gimnàs del carrer Martí i
Molins. Els monitors portaran als nens/es al lloc on es realitza
l’activitat i les famílies els recolliran a l’espai indicat en l’horari
establert.
• El lliurament de les samarretes serà durant el mes de
desembre.

Assegurances
Club Lleuresport té una assegurança per a
tots els participants a l’activitat.
Protocol
1. Avaluació de l’accident.
2. Actuació .(Sistema d’emergències mèdiques 112. +
Centres mèdics assegurança + CAPs )

3. Comunicació amb la família
4.Comunicació amb l’Ampa

Sortides/recollida activitat
• Abans de començar l’activitat s’informarà on es farà la
recollida.
• Organitzarem les sortides establint la distància de
seguretat recomanada entre els familiars que realitzen la
recollida.

• Aquesta es farà al carrer i s’entregaran els infants als
responsables d’aquests d’un en un, evitant així, aglomeracions
a la zona de recollida.
• És obligatori l’ús de mascareta alhora de fer la recollida dels
infants.
• Les persones responsables dels infants que realitzin la
recollida hauran de mantenir la distància física recomanada.

Desplaçaments
• Tots els desplaçaments que siguin necessaris per a la
realització de qualsevol activitat que no sigui el lloc de
recollida dels infants la realitzaran amb les(els
monitores/ors de cada grup.
• Els infants i monitores/ors hauran de d’ur la mascareta
obligatòriament en aquests desplaçaments.
• Si algun participant no dugués la mascareta, els hi
proporcionarem una mascareta quirúrgica d’un sol ús.

Faltes d’assistència o puntualitat
Avisar amb antel·lació al coordinador mitjançant trucada
telefónica i/o missatge Wattsap.
En cas de no assistència, us truquem per confirmar-ho amb les
famílies.
TELÈFON DE CONTACTE COORDINADOR
Victor Monroy García
666590436

Atenció presencial al local de l’AMPA:
Dilluns i divendres de 16:30 a 18:00 h
Atenció telefònica:
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 16:30h a 19:00h

victormonroy@lleuresport.cat
info@lleureducat.cat
Telèfon: 666 590 436

DUBTES I PREGUNTES
victormonroy@lleuresport.cat / info@lleureducat.cat

MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ

