
 

 

Benvolgudes famílies 

 

Un curs més, el Programa Municipal d’Activitats Extraescolars ofereix recursos educatius i de 

lleure en horari no lectiu a través de les activitats extraescolars i d’acollida matinal a les 

AMPA/AFA dels centres públics d’Educació Infantil i Primària i Ensenyament Secundari 

Obligatori. 

Aquest curs 2020-2021, tot i que serà excepcional i ens tocarà viure situacions extraordinàries, 

apostem per seguir oferint activitats de qualitat i equitatives per generar més i millors 

oportunitats educatives per a tot l'alumnat més enllà de l'horari escolar i contribuir a la 

conciliació familiar, tot garantint la seguretat davant el covid-19 posant en marxa els protocols 

més adients. 

Per tal de facilitar el procés d’inscripció i garantir al màxim , s'ha habilitat a través de la pàgina 

web de l'Ajuntament un formulari en línia  www.santboi.cat/extraescolars. A partir d’avui 

mateix, dia 8 de setembre ja està disponible per fer la inscripció.  

Aquest curs serà imprescindible que totes les inscripcions es realitzin a través de la pàgina 

web, serà una eina més àgil i contribueix a la preservació del mediambient reduint l’ús del 

paper. 

Podreu anar pas a pas per fer una inscripció omplint informació d'interès i dades personals, 

clicant al desplegable, i podreu escollir les activitats desitjades de la vostra escola (acollides i 

extraescolars) i Fundesplai, l'empresa encarregada de dur-les a cap, serà l'encarregada de 

gestionar i rebre les inscripcions.  

Funcionament de les acollides 

- Cal signar una declaració responsable, que s’ha d’adjuntar en el moment de la 

inscripció. 

- Hi haurà un mínim de dos monitors per activitat. 

- Únicament hi haurà dues franges d’entrada a les 7.30 h (només les AMPA/AFA que ja 

tenien aquesta franja) i a les 8 h. No es podrà accedir fora d’aquest horari. 

- S’intentarà respectar al màxim els grups estables. 

- L’equip de monitors i monitores desinfectaran les taules, cadires i estris utilitzats i 

ventilaran l’espai un cop finalitzi l’activitat. 

Funcionament de les extraescolars 

- Cal signar una declaració responsable, que s’ha d’adjuntar en el moment de la 

inscripció. 

- Es podrà iniciar l’activitat amb un grup de 6 infants. 

- S’intentaran respectar els grups estables, i si no es possible es realitzaran grups per 

nivell i grups reduïts. 

- Es respectaran els horaris esglaonats d’entrada i sortida establerts a cada centre. 

PROTOCOL CAS COVID-19 

http://fundesplai.org/
http://www.santboi.cat/extraescolars


 

 

- En cas que durant l’activitat un infant presenti simptomatologia s'avisarà a la família i 

se li demanarà que contacti amb el seu CAP de salut de referència. 

- Es donarà avís al centre escolar per a que activi el protocol establert. 

 

 

BON INICI DE CURS!! 

http://fundesplai.org/

