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1 INTRODUCCIÓ 

Com ja es va comunicar, la proposta inicial basada en Grups de Convivència Estables no va resultar 
viable després d'analitzar les dades de l'anterior procés d'inscripció. 

L'objecte d'aquest document és donar a conèixer la NOVA PROPOSTA d'extraescolars que la Junta de 
l'AMPA del CEIP FGL ha cregut més convenient, intentat donar una nova alternativa viable per a fer 
compatibles les necessitats de conciliació de les famílies amb les mesures de seguretat necessàries per 
a evitar la propagació de la COVID-19. 

En primer lloc, exposarem els resultats de l'anàlisi de les dades de les inscripcions de la proposta 
anterior basada en Grups de Convivència Estables. 

1. Grups oferits: 105. 
2. Inscripcions: 120 alumn@s. 
3. Inscripció en activitats: 229. 
4. Inscripcions per dia: 

a. Dilluns: 37 
b. Dimarts: 37 
c. Dimecres: 41 
d. Dijous: 51 
e. Divendres: 63 

5. Grups amb 5 o més alumn@s inscrit@s: 17, un 16,2% del total. 
6. D'aquests 17 (considerats viables econòmicament): 

a.  Grups amb 8 o més alumn@s inscrit@s que tindrien un preu aproximat de 15 euros 
mensuals per 1 h/setmana: 2, un 1,9% del total. 

b. Grups entre 5 i 7 alumn@s inscrit@s que tindrien un preu aproximat de 25 euros 
mensuals per 1 h/setmana: 15, un 14,3% del total. 

7. Grups entre 3 i 4 alumn@s inscrit@s que tindrien un preu aproximat de 41 euros mensuals per 
1 h/setmana: 17, un 16,2% del total. 

8. Grups entre 1 i 2 alumn@s inscrit@s (no possibles): 46, un 43,8% del total. 

Conclusions extretes de l'anàlisi: 

1. La proposta global d'activitats en els Grups de Convivència Estables no és viable 
econòmicament pel baix número d'incrit@s en les activitats per aula. 

2. Els (17) grups viables es descarten perquè existeix una diferència substancial entre els preus 
d'aquests grups i les activitats que es plantegen en la nova proposta el que incompliria un dels 
objectius principals que és oferir una proposta equitativa econòmicament per a totes les 
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famílies. Segurament, a més, és molt probable que aquesta diferència de preu porte a les 
famílies d'aquests grups a canviar la seua elecció a les activitats de la nova proposta fent 
finalment inviable l'activitat en aquests grups. Finalment, cal tenir en compte que mantenir les 
dues propostes portaria amb si complicacions importants en el manteniment dels protocols 
d'actuació i organització per a les empreses. 

3. Hi ha un nombre elevat de famílies que necessiten o utilitzarien el servei d'activitats 
extraescolars. Per a la majoria d'elles no havia eixit cap opció viable. 

4. Hem de presentar una proposta alternativa viable econòmicament per a totes les famílies. 

De tot l'exposat anteriorment, des de la Junta de l'AMPA s'ha treballat una NOVA PROPOSTA que 
continue respectant els protocols sanitaris i el pla organitzatiu del centre i que al seu torn siga viable 
econòmicament, encara que siga deixant de costat l'estricte manteniment dels GCE. 

 

1 NOVA PROPOSTA EXTRAESCOLARS 

Una vegada exposat tot l'anterior, la Junta de l'AMPA ha cregut convenient optar per una proposta 
d'activitats en exterior viable, que minimitze els inconvenients que es puguen generar i que complisca 
amb tots els criteris marcats per les autoritats sanitàries i d'educació, així com amb el pla organitzatiu 
del centre. 

En les activitats en l'exterior, al no utilitzar aules dels GCE és possible mesclar GCE dins de l'activitat, 
sempre respectant la distància mínima de seguretat entre membre de diferents GCE de 1,5 m. 

Per a garantir la viabilitat, s'ha decidit proposar 2 activitats exclusivament, d'aquesta manera creiem 
que podem assegurar un número d'inscripció mínim per activitat que ens permetrà fixar ja uns preus 
per a les activitats (com es feia en anys anteriors). 

També, per a facilitar el control i l'organització de les activitats, hem pensat que la millor solució és, 
que cada activitat dispose d'una pista exterior completa. 

I com les activitats es desenvoluparan en l'exterior, creiem que els més idoni és, que siguen activitats 
relativament físiques que puguen ajudar a mantenir actiu el cos dels xiquets i xiquetes per a pal·liar 
així l'efecte del possible fred que es puga donar en alguna ocasió. 

Està contemplat que en cas de pluja es puguen refugiar en els porxos que disposa el centre, sempre 
mantenint un ordre i garantint la distància de seguretat entre GCE. 
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Les activitats s'han triat atenent criteris de petició i/o grau d'activitat física, hem triat activitats que 
pensem que en general poden ser ben rebudes per totes les famílies i seran dutes a terme per les 
empreses de confiança de l'escola. 

L'horari de les activitats serà de 16.30 a 17.30 de dilluns a dijous i de 15.00 a 16.30 els divendres. 

De cada activitat es van oferir 3 grups, 1 que es realitzarà dilluns i dimecres (2h/setmana), un altre 
dimarts i dijous (2h/setmana) i un altre els divendres (1,5h/setmana). 

Hi ha la possibilitat d'apuntar-se a més d'un grup de cada activitat. 

Les activitats oferides als patis exteriors van dirigides per als cursos de 3-4-5 anys d'infantil i per a 
primària. 

Per al curs de 2 anys, i atès que en la inscripció de la proposta inicial sols es van inscriure 4 famílies en 
el grup de divendres, mantindrem l'oferta de “pequeguarde” per a la vesprada del divendres de 15.00 
a 16.30. Aquesta activitat es durà a terme a l'aula de 2 anys, hall d'infantil i pati d'infantil. 

Les activitats i les empreses que les realitzaran són les següents: 

 

EMPRESA ACTIVITAT LLOC 

ARCOIRIS PEQUEGUARDE EN AULA I PATI 2 ANYS/HALL INFANTIL 

TRAJINES TEATRE/EXPRESSIÓ 
CORPORAL EN PISTA EXTERIOR 1 

ARCOIRIS MULTIESPORT EN PISTA EXTERIOR 2 
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La programació d'activitats quedaria: 

 ESPAIS 

DILLUNS                  
16.30-17.30 

DIMARTS             
16.30-17.30 

DIMECRES                 
16.30-17.30 

DIJOUS                 
16.30-17.30 

DIVENDRES               
15.00-16.30 

INFANTIL 3-
4-5 ANYS I 
PRIMÀRIA 

PISTA 
EXTERIOR  1 

TEATRE 
/EXPRESSIÓ 
CORPORAL 1 

TEATRE 
/EXPRESSIÓ 
CORPORAL 2 

TEATRE 
/EXPRESSIÓ 
CORPORAL 1 

TEATRE 
/EXPRESSIÓ 
CORPORAL 2 

TEATRE 
/EXPRESSIÓ 
CORPORAL 3 

PISTA 
EXTERIOR 2 

MULTIESPORT 
 1 

MULTIESPORT 
 2 

MULTIESPORT 
 1 

MULTIESPORT 
 2 

MULTIESPORT 
3 

       

INFANTIL 2 
ANYS 

HALL 
INFANTIL / 2 
ANYS / PATI 
INFANTIL         

PEQUEGUARDE 

En totes les activitats es podran produir canvis per a adaptar-se a l'evolució de la pandèmia o a 
qualsevol condicionant que es puga donar. Si es produeixen, seran comunicats a les famílies amb temps 
suficient. 

 

2 PREUS EXTRAESCOLARS 

Els preus de les activitats extraescolars per a les famílies sòcies de l'AMPA seran els següents: 

   PREU/MES 

TEATRE/EXPRESSIÓ CORPORAL 1 DILLUNS I DIMECRES DE 16.30 A 17.30 26,00 € 

TEATRE/EXPRESSIÓ CORPORAL 2 DIMARTS I DIJOUS DE 16.30 A 17.30 26,00 € 

TEATRE/EXPRESSIÓ CORPORAL 3 DIVENDRES DE 15.00 A 16.30 21,00 € 

MULTIESPORT 1 DILLUNS I DIMECRES DE 16.30 A 17.30 26,00 € 

MULTIESPORT 2 DIMARTS I DIJOUS DE 16.30 A 17.30 26,00 € 

MULTIESPORT 3 DIVENDRES DE 15.00 A 16.30 21,00 € 

   

PEQUEGUARDE DIVENDRES DE 15.00 A 16.30 38,00 € 
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Les famílies que només estiguen interessades en un únic dia de dilluns a dijous hauran d'enviar un mail 
a les empreses sol·licitant la petició, i una vegada conformats els grups de les activitats s'estudiarà la 
possibilitat d'encaix d'aquestes sol·licituds i s'avisarà directament a cada família. El preu per a aquesta 
opció, si fóra possible l'encaix, és de 16 € mensuals. Per a aquest cas, no es pot garantir la possibilitat 
d'encaix, per tant, el / la alumne/a podria quedar-se fora de l'activitat. 

En cas de no ser soci o sòcia de l'AMPA, el preu mensual de totes les activitats (incloent matinera), es 
veurà incrementat en 6 euros. 

El nombre mínim d'alumn@s inscrit@s perquè isca cada activitat és de 8 per a totes les activitats 
d'infantil 3-4-5 anys i primària. 

El nombre mínim d'alumn@s inscrit@s perquè isca l'activitat de pequeguerde (2 anys) els divendres és 
de 4. Si el nombre d’alumnes s'incrementés a 8, el preu de l'activitat es veuria reduït al mes següent. 

 

3 MESURES COVID-19 

El dia 2 de setembre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport juntament amb la Conselleria de Sanitat 
van publicar un nou protocol que incloïa una nova restricció respecte al de juliol, ja no era possible 
salvar la distància de 1,5 m interpersonal amb la utilització de màscares. A partir d'aqueix dia, les 
mesures eren distància i màscara (de fet, es feia obligatòria per a xiquets i xiquetes majors de 6 anys). 
És per això que s'han hagut d'adoptar noves mesures per a poder realitzar les activitats garantint la 
seguretat i integritat dels alumnes a partir de les indicacions del centre provinents de Conselleria. 

Les noves mesures de seguretat generals per a totes les activitats són: 

- Els monitors/as hauran d'utilitzar màscara FFP2. 

- Els monitors/as hauran d'utilitzar bates o petos que cada dia siguen llavats a 60 graus. 

- Els monitors/as hauran de mantenir la distància de 1,5 m amb l'alumnat de manera general. 

- En cas d'interactuar (només per necessitat) amb l'alumnat es desinfectaran les mans amb 

hidrogel després de qualsevol contacte. 

- Realitzar un registre diari de l@s assistents a cada activitat i traslladar-ho al centre diàriament. 

Aquest punt obliga a respectar el 100% els terminis d'inscripció i de baixes de les activitats. 
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- Dins de cada activitat, els alumnes s'agruparan amb els seus respectius GCE, i guardaran la 

distància de seguretat de 1,5 metres mínima amb la resta de participants. Per a garantir el 

control d'aquests grups s'identificaran els alumnes de cada GCE amb distintius de colors 

diferents. 

- Tots els alumnes de les activitats majors de 3 anys hauran de portar màscara com a norma 

general. 

- Els banys seran desinfectats després de cada ús. 

- Qualsevol material o element que s'utilitze durant les activitats serà desinfectat abans i 

després de l'activitat. 

- Tots els productes desinfectants hauran d'estar correctament homologats. 

- Disposarem d'un termòmetre en el centre per a les activitats extraescolars per a poder prendre 

la temperatura en cas de ser necessari. 

Cada empresa tindrà accessible en el moment de la inscripció el seu protocol, que per descomptat, 
inclourà aquestes mesures de seguretat generals com a mínim i el pla de contingència de gestió de 
casos. 

A més, hem decidit disposar d'una persona extra que realitze les labors de coordinació COVID-19 de 
les activitats extraescolars. 

Les funcions d'aquest/a coordinador/a seran, entre altres, garantir que es compleixen les mesures de 
seguretat, ocupar-se dels alumnes que presenten símptomes i hagen de ser aïllats i avisar a les famílies. 

 

4 PROCÉS D'INSCRIPCIÓ 

El dilluns dia 28 de setembre a les 18.00 realitzarem una reunió informativa per a aclarir possibles 
dubtes o consultes. 

El dilluns dia 28 de setembre a les 20.00, publicarem en el canal de Telegram de l'AMPA els enllaços 
de cada activitat per a les inscripcions. Aquestes inscripcions es faran directament amb les empreses 
de cada activitat. 
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El període d'inscripció serà des del moment de la publicació dels enllaços fins al dijous dia 1 d'octubre 
a les 24:00. 

Les activitats començaran el dilluns dia 5 d'octubre. 

RECORDEM EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ DE L'AMPA DEL CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA PER A 
AQUELLES FAMÍLIES QUE DESITGEN INSCRIURE'S EN L'AMPA I ENCARA NO HO HAGEN FET. 

Formulari d'Inscripció Curs 2020-2021 (en valencià)  

Us deixem el canal de Telegram de l'AMPA, on s'anirà publicant tota la informació d'interès. 

t.me/ampafgl 

Per a qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu electrònic a l'adreça 
ampa@ceipfglvalencia.com 

Moltes gràcies per la vostra paciència i comprensió. 

 

 

València, 26 de setembre de 2020 

La Junta Directiva de l'AMPA del CEIP Federico García Lorca


