
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

CURS 2020-2021

QUIN MATERIAL NECESSITARAN? QUINA
RUTINA DIÀRIA TINDRAN? ON ELS HEM

D'ANAR A BUSCAR?

ESCOLA VOLERANY



MATERIAL

Cada nen/a ha de portar el seu propi estoig amb llapis i

goma. El llibre se l'emportaran a casa i l'hauran de portar

cada setmana.

MASCARETA

Per al cicle d'Infantil no és obligatori l'ús de la mascareta.

Sí que és recomanat, ja que estaran en una aula tancada

compartint espai amb alumnes d'altres classes.

RECOLLIDA DE LES CLASSES

Un/a monitor/a recollirà els nens i nenes de les seves

classes 5 minuts abans de finalitzar el seu horari

escolar i els portarà fins a la biblioteca.

ANGLÈS 

LOCALITZACIÓ CLASSE

A la Biblioteca. S'asseuran durant el berenar i la classe a

taules diferents respectant els grups bombolla.PUNT DE RECOLLIDA
PER A LES FAMÍLIES

A la sortida de l'oficina

de l'AFA/Hort.

BERENAR

Portar un berenar lleuger i fàcil de menjar perquè

tinguin temps de menjar-se'l abans de començar la

classe. Berenen a la taula on rebran la classe

prèviament desinfectada. Abans de berenar es

desinfecten les mans amb gel hidroalcohòlic.

DILLUNS 16.45-17.45H

P4 - P5



BERENAR

Portar un berenar lleuger i fàcil de menjar perquè

tinguin temps de menjar-se'l abans de començar la

classe. Berenen a la taula on rebran la classe

prèviament desinfectada. Abans de berenar es

desinfecten les mans amb gel hidroalcohòlic.

MATERIAL

Cada nen/a ha de portar el seu propi estoig amb llapis i

goma. El llibre se l'emportaran a casa i l'hauran de portar

cada setmana.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta, ja que estaran en una aula

tancada compartint espai amb alumnes d'altres classes.

ANGLÈS LOCALITZACIÓ CLASSE

Aula de 2nB. S'asseuran durant el berenar i la classe a

taules diferents respectant els grups bombolla.

DIJOUS 16.45-18.15H

1r - 2n
PUNT DE RECOLLIDA PER
A LES FAMÍLIES

Porta principal de l'Escola

Volerany al carrer

Castellet. 



MATERIAL

Cada nen/a ha de portar el seu propi estoig amb llapis i

goma. El llibre se l'emportaran a casa i l'hauran de portar

cada setmana.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta, ja que estaran en una aula

tancada compartint espai amb alumnes d'altres classes.

ANGLÈS LOCALITZACIÓ CLASSE

A l'aula de 4tB. S'asseuran durant el berenar i la classe a

taules diferents respectant els grups bombolla.

DIMECRES 16.45-18.15H

3r - 4t

BERENAR

Portar un berenar lleuger i fàcil de menjar perquè

tinguin temps de menjar-se'l abans de començar la

classe. Berenen a la taula on rebran la classe

prèviament desinfectada. Abans de berenar es

desinfecten les mans amb gel hidroalcohòlic.

PUNT DE RECOLLIDA PER
A LES FAMÍLIES

Porta principal de l'Escola

Volerany al carrer

Castellet. 



FUTBOL SALA
COMPETICIÓ 

BERENAR

Abans de berenar es desinfecten les mans amb gel

hidroalcohòlic.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

L'activitat es realitzarà a l'aire lliure i intentant el

màxim possible respectar la distància entre tots/es

els/les alumnes sempre que sigui possible.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta. Només se la treuran en el

moment que estiguin berenant (quan hagin acabat el

berenar se l'hauran de tornar a posar mentre esperen) i

durant la pràctica de l'activitat física.

LOCALITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT

Pista del pati de l'Escola Volerany.

Baixen sols fins a la zona de chill-out i a l'últim banc

dels porxos del pati, allà s'asseuen respectant la

distància de seguretat entre els diversos grups

bombolla.

PUNT DE RECOLLIDA PER A LES
FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

DILLUNS i DIVENDRES
16.45-17.45H

4t-5è-6è



FUTBOL SALA
BASE 

BERENAR

Abans de berenar es desinfecten les mans amb gel

hidroalcohòlic. S'esperaran a berenar fins arribar al

pati de l'institut. Allà s'asseuran respectant els grups

bombolla i mantindran distància de seguretat.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

L'activitat es realitzarà a l'aire lliure i intentant el

màxim possible respectar la distància entre tots/es

els/les alumnes sempre que sigui possible.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta. Només se la treuran en el

moment que estiguin berenant (quan hagin acabat el

berenar se l'hauran de tornar a posar mentre esperen) i

durant la pràctica de l'activitat física.

LOCALITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT

Pistes del pati de l'INSTITUT MANUEL DE CABANYES.

Baixen amb el seu grup de classe fins a la pista del

pati de l'escola i s'esperen a la zona de pícnic, que serà

el punt on els recollirà el monitor/a per acompanyar-

los/les a l'institut. 

DIMARTS 16.45-17.45H

1r-6è
PUNT DE RECOLLIDA PER A LES
FAMÍLIES

Porta principal de l'Escola

Volerany al carrer Castellet. No

es podran recollir els/les alumnes

en el trajecte o a l'Institut

Manuel de Cabanyes.



MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta. Només se la treuran en el

moment que estiguin berenant (quan hagin acabat el

berenar se l'hauran de tornar a posar mentre esperen) i

durant la pràctica de l'activitat física.

BÀSQUET BASE 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

L'activitat es realitzarà a l'aire lliure i intentant el

màxim possible respectar la distància entre tots els

alumnes sempre que sigui possible.

DIMARTS 16.45-17.45H

1r-6è

LOCALITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT

Pista del pati de l'Escola Volerany.

Baixen sols fins a la zona de chill-out i a l'últim banc

dels porxos del pati, allà s'asseuen respectant la

distància de seguretat entre els diversos grups

bombolla. A l'alumnat de 2n els passa a buscar un/a

monitor/a per la seva classe i el de 1r baixa amb la

seva classe fins el pati.

PUNT DE RECOLLIDA PER A LES
FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

BERENAR

Abans de berenar es desinfecten les mans amb gel

hidroalcohòlic.



INICIACIÓ
PATINATGE 

MASCARETA

Per a l'alumnat d'Infantil no és obligatori l'ús de la

mascareta. Per als/les alumnes de 2n sí que serà

obligatori. Només se la treuran en el moment que estiguin

berenant (quan hagin acabat el berenar se l'hauran de

tornar a posar mentre esperen) i durant la pràctica de

l'activitat física.

BERENAR

Abans de berenar es desinfecten les mans amb gel

hidroalcohòlic. Portar un berenar lleuger i fàcil de

menjar perquè tinguin temps de menjar-se'l abans de

començar la classe. Durant aquesta estona s'asseuran

respectant els grups bombolla i mantindran distància de

seguretat.

LOCALITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT

Pista del pati de l'Escola Volerany. Un/a monitor/a

recollirà els nens i nenes de les seves classes 5 minuts

abans de finalitzar el seu horari escolar i els portarà

fins a la zona de chill-out i a l'últim banc dels porxos

del pati. Allà s'asseuran respectant la distància de

seguretat entre els diversos grups bombolla. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

L'activitat es realitzarà a l'aire lliure i intentant el

màxim possible respectar la distància entre tots/es

els/les alumnes sempre que sigui possible.

DIMECRES 16.45-17.45H

P4-P5-2n
PUNT DE RECOLLIDA PER A LES
FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

PATINS

DE 4

RODES!



PATINATGE
AVANÇAT 

BERENAR

Quan acaben les classes baixen sols/es fins el

menjador, on els/les estarà esperant un/a monitor/a.

Allà berenaran a les taules respectant els grups

bombolla. Allà passaran l'estona fins l'hora d'inici de

l'activitat.

Abans de berenar es desinfecten les mans amb gel

hidroalcohòlic. 

LOCALITZACIÓ DE L'ENTRENAMENT

Pista del pati de l'Escola Volerany. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

L'activitat es realitzarà a l'aire lliure i intentant el

màxim possible respectar la distància entre tots/es

els/les alumnes sempre que sigui possible.

DIMECRES 17.45-18.45H

3r-4t-5è
PUNT DE RECOLLIDA PER A LES
FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta. Només se la treuran en el

moment que estiguin berenant (quan hagin acabat el

berenar se l'hauran de tornar a posar mentre esperen) i

durant la pràctica de l'activitat física.

PATINS

DE 4

RODES!



BERENAR

Portar un berenar lleuger i fàcil de menjar perquè

tinguin temps de menjar-se'l abans de començar la

classe. Berenen a la mateixa aula de psicomotricitat.

Abans de berenar es desinfecten les mans amb gel

hidroalcohòlic.

DANSA
MODERNA 

LOCALITZACIÓ DE LA CLASSE

Aula de psicomotricitat de l'Escola Volerany.Un/a

monitor/a recollirà els nens i nenes de les seves classes

5 minuts abans de finalitzar el seu horari escolar i els

portarà fins a l'aula.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Al ser una activitat realitzada en un espai tancat es

marcarà al terra amb vinil la posició per a cada

alumne/a per tal que puguin tenir una orientació durant

la classe de l'espai de separació entre companys/es

que han de mantenir tot i moure's per l'espai. 

DIVENDRES 16.45-17.45H

P4-P5
PUNT DE RECOLLIDA PER A LES
FAMÍLIES

Porta principal de l'Escola

Volerany al carrer Castellet.

El/la monitor/a anirà entregant

els nens i nenes.

MASCARETA

Per al cicle d'Infantil no és obligatori l'ús de la

mascareta. Sí que és recomanat, ja que estaran en una

aula tancada compartint espai amb alumnes d'altres

classes, especialment els trajetes com el moment de

recollida per part de les famílies.



BERENAR

Berenaran al gimnàs. Durant aquesta estona s'asseuran

respectant els grups bombolla i mantindran distància de

seguretat. Abans de berenar es desinfecten les mans

amb gel hidroalcohòlic. 

DANSA
MODERNA 

LOCALITZACIÓ DE LA CLASSE

Gimnàs de l'Escola Volerany.

Un/a monitor/a passarà a buscar els/les alumnes de 2n

per les classes 5 minuts abans d'acabar la jornada

escolar. Els/les de 1r baixaran amb la seva classe fins  

la pista i des d'allà aniran al gimnàs. Els/les de 3r

baixen fins el pati on estarà la monitora.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Al ser una activitat realitzada en un espai tancat es

marcarà al terra amb vinil la posició per a cada

alumne/a per tal que puguin tenir una orientació durant

la classe de l'espai de separació entre companys/es

que han de mantenir tot i moure's per l'espai. El gimnàs

és suficientment gran per poder-ho fer amb comoditat.

DILLUNS 16.45-17.45H

1r-2n-3r
PUNT DE RECOLLIDA PER A LES

FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta. Només se la treuran en el

moment que estiguin berenant (quan hagin acabat el

berenar se l'hauran de tornar a posar mentre esperen).



MASCARETA

Per al cicle d'Infantil no és obligatori l'ús de la

mascareta. Sí que és recomanat que l'utilitzin per a les

estones en les quals no estan fent l'activitat com al

moment de la recollida per part de les famílies.

MATERIAL

Es prioritzarà l'ús individual del material però, de tota

manera, tot el que facin servir com colxonetes, pilotes,

etc. haurà estat desinfectat prèviament. 

BERENAR

Berenaran a la pista del pati. Portar un berenar

lleuger i fàcil de menjar perquè tinguin temps de

menjar-se'l abans de començar la classe. Durant

aquesta estona s'asseuran respectant els grups

bombolla i mantindran distància de seguretat. Abans de

berenar es desinfecten les mans amb gel hidroalcohòlic.

MULTIESPORT 
LOCALITZACIÓ DE LA CLASSE

Pista del pati i gimnàs de l'Escola Volerany. 

Es prioritzarà l'ús del pati per ser un espai obert,

sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin

i depenent del contingut de cada classe.

Un/a monitor/a passarà a buscar els/les alumnes per

les classes 5 minuts abans d'acabar la jornada escolar.

DIJOUS 16.45-17.45H

P4-P5
PUNT DE RECOLLIDA PER A LES

FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.



DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Al ser una activitat realitzada en un espai tancat es

marcarà al terra amb vinil la posició per a cada

alumne/a per tal que puguin tenir una orientació durant

la classe de l'espai de separació entre companys/es

que han de mantenir tot i moure's per l'espai. El gimnàs

és suficientment gran per poder-ho fer amb comoditat.

BERENAR

Berenaran al gimnàs. Portar un berenar lleuger i fàcil

de menjar perquè tinguin temps de menjar-se'l abans de

començar la classe. Durant aquesta estona s'asseuran

respectant els grups bombolla i mantindran distància de

seguretat. Abans de berenar es desinfecten les mans

amb gel hidroalcohòlic. 

INICIACIÓ
GIMNÀSTICA

RÍTMICA

LOCALITZACIÓ DE LA CLASSE

Gimnàs de l'Escola Volerany. Un/a monitor/a passarà a

buscar els/les alumnes d'Infantil per les classes 5

minuts abans d'acabar la jornada escolar. Els/les de 1r

aniran fins el gimnàs des de la pista.

PUNT DE RECOLLIDA PER A LES

FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

MASCARETA

Per a l'alumnat d'Infantil no és obligatori l'ús de la

mascareta. Per als/les alumnes de 1r sí que serà

obligatori. Només se la treuran en el moment que estiguin

berenant (quan hagin acabat el berenar se l'hauran de

tornar a posar mentre esperen) i durant la pràctica de

l'activitat física.

DIMARTS 16.45-17.45H

P4-P5-1r



DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Al ser una activitat realitzada en un espai tancat es

marcarà al terra amb vinil la posició per a cada

alumne/a per tal que puguin tenir una orientació durant

la classe de l'espai de separació entre companys/es

que han de mantenir tot i moure's per l'espai. El gimnàs

és suficientment gran per poder-ho fer amb comoditat.

BERENAR

Berenaran al gimnàs. Durant aquesta estona s'asseuran

respectant els grups bombolla i mantindran distància de

seguretat. Abans de berenar es desinfecten les mans

amb gel hidroalcohòlic. 

GIMNÀSTICA
RÍTMICA

LOCALITZACIÓ DE LA CLASSE

Gimnàs de l'Escola Volerany. Un/a monitor/a els/les

passarà a buscar els/les alumnes de 2n per les classes

5 minuts abans d'acabar la jornada escolar. Els/les de

3r les passarà a buscar pel menjador.

DIVENDRES 16.45-17.45H

2n-3r
PUNT DE RECOLLIDA PER A LES

FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta. Només se la treuran en el

moment que estiguin berenant (quan hagin acabat el

berenar se l'hauran de tornar a posar mentre esperen) i

durant la pràctica de l'activitat física.



DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Al ser una activitat realitzada en un espai tancat es

marcarà al terra amb vinil la posició per a cada

alumne/a per tal que puguin tenir una orientació durant

la classe de l'espai de separació entre companys/es

que han de mantenir tot i moure's per l'espai. El gimnàs

és suficientment gran per poder-ho fer amb comoditat.

BERENAR

Berenaran al menjador. Durant aquesta estona

s'asseuran respectant els grups bombolla i mantindran

distància de seguretat. Allà passaran l'estona fins

l'hora d'inici de l'activitat.

Abans de berenar es desinfecten les mans amb gel

hidroalcohòlic. 

GIMNÀSTICA
RÍTMICA

LOCALITZACIÓ DE LA CLASSE

Gimnàs de l'Escola Volerany. 

PUNT DE RECOLLIDA PER A LES

FAMÍLIES

Porta del pati de la pista. Les

famílies s'esperaran fora i el

monitor/a s'acostarà a la porta i

anirà entregant els/les nens/es.

MASCARETA

Ús obligatori de la mascareta. Només se la treuran en el

moment que estiguin berenant (quan hagin acabat el

berenar se l'hauran de tornar a posar mentre esperen) i

durant la pràctica de l'activitat física.

DIVENDRES 17.45-18.45h

4t-5è



Bon inici de curs!
Activitats Extraescolars organitzades per l'AFA Escola Volerany

La realització de les

extraescolars està

condicionada aquest curs per

la pandèmia de coronavirus.

Per tant, preguem entengueu

qualsevol modificació relativa

a l’inici o interrupció de les
activitats del curs 2020/2021

deguda a la possible

excepcionalitat causada pel

COVID-19.

La nostra voluntat com a

organitzadors és contribuir a

reduir el risc de contagi per

coronavirus. Entenem que és

necessari que el conjunt de la

societat actuï amb

responsabilitat i seguint

sempre les indicacions de les

autoritats sanitàries. 

Tot i la situació excepcional,

no volíem prescindir de les

activitats extraescolars

perquè creiem que calen

mesures per fomentar la

conciliació familiar en uns

moments tan complicats i

també els nens i nenes

necessiten l'activitat física i

els moments d'esbarjo i

diversió.


