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OBJECTIUS GENERALS 

1. Oferir als infants uns espais, un temps i uns recursos, on 

realitzar diferents activitats.

2. Realitzar activitats lúdiques - educatives emmarcades dins d’un 

projecte pedagògic pels infants de l’escola

3. Respondre a la demanda social per tal de poder conciliar l’horari 

laboral de les famílies amb l’horari escolar fent tot tipus d’activitats , 

cognitives, esportives, d’aprenentatge....)

4. Cobrir les necessitats específiques que tenen les famílies que 

porten els/les seus/seves fills/es a l’escola.

5. Oferir als infants un projecte educatiu basat en uns objectius 

generals i específics així com unes activitats que els permetin 

tenir un clima de diversió i d’aprenentatge. A més a més, volem que 

aquestes tinguin una continuïtat i una coherència  amb el projecte 

educatiu de l’escola



1. Afavorir el desenvolupament integral del infant.

2. Potenciar i estimular les relacions personals a través de la 

programació d’unes activitats entretingudes i creatives

3. Potenciar actituds basades en els valors de tolerància, 

participació, cooperació, convivència,  solidaritat i respecte 

envers als altres i el nostre entorn.

4. Treballar amb els infants d’una manera divertida i diferent, 

descobrint les seves possibilitats i coneixements.

OBJECTIUS GENERALS 





L’EQUIP

La gran majoria dels nostre monitors tenen : 

1. la titulació pertinent o habilitat per dur a terme l’activitat

amb garanties tot realitzant les funcions d’aprenentatge i 

d’animació de les diferents activitats de lleure i 

educatives ofertades. 

2. La capacitat de treballar l’educació emocional i els hàbits

socials

3. Garantir un clima d’aprenentatge i diversió. 



Jocs Psicomotrius

Jocs Esportius

3x3 SPORTS

Patinatge

Modern Dance

FUTBOL

ESPORTIVES

Xperimental

Art & Krafts

Robòtica 

HIPOTÈTICO-DEDUCTIVES

ACTIVITATS 



Anglès

Art and Craft

English Games

FORMATIVES

Dansa 

Expressió Corporal

Modern Dance

SENSORIALS



EDUCACIÓ INFANTIL 

Activitats “CALAIX DE SASTRE”

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Dansa
Patinatge

(des de P4)

Art and

Krafts
Xperimental

Art and 

Krafts

3x3 sport
3x3 sport

Jocs

Jocs 

psicomotrius 

i 

esportius

English

(des de P4)

Patinatge

(des de P4)



EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

FUTBOL

Jocs Escolars
English

FUTBOL

Jocs Escolars
English

Art and 

Krafts

RÒBOTICA

(4t-6è)
Patinatge Art and Krafts Xperimental

Modern dance
Taekwondo

(des de P5)
Patinatge

Taekwondo

(des de P5)



 Higiene de mans

 Ús de mascaretes. 

 Ventilació d’espais

 Desinfecció del material utilitzat al finalitzar

l’activitat. 

 Grups estables. 

 Itineraris marcats

 Wc.

 Espais acordats: per berenar, per fer activitats …

NORMATIVA RECOLLIDA EN EL PLA 

D’OBERTURA



Com s’organitzaran les recollides i trasllats i punt de trobada a 

les 17h i a les 18:00h?

*la persona que recollirà els nens dependrà de les activitats del dia.

INFANTIL, la monitora recollirà els/les nens/es a les seves. Aniran al

lloc assignat i allà berenaran mantenint distància de seguretat. Tothom

tindrà un lloc concret i personal

PRIMÀRIA, el/la monitor/a recolliran els nens en el punt assignat, Allà

berenaran. Tindran un lloc assignat, personal i marcat.

En cas de pluja, es berenarà en un espai sota cobert.

 La sortida es farà individualitzada i des de la porta del carrer Masot

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENSRES 

INFANTIL VERO VERO VERO VERO VERO

PRIMÀRIA ÀLEX ALBA ÀLEX ALBA 



 Protocol a seguir amb infant que presenti simptomatologia

Si un alumne usuari de menjador es troba malament durant el servei, 

s’avisarà a la família, ja que aquest infant NO podrá compartir espai 

amb cap altre company; i es quedarà a l’espai de confinament amb 

el monitor/a responsable. Aquest avisarà  a la coordinadora de grup i 

es redistribuiran les tasques. 

L’adult responsable acompanyant es quedarà amb l’infant fins que 

arribi la família o finalitzi el servei. 



DATES IMPORTANTS  

 PERÍODE DE LES ACTIVITATS: de 4 d’octubre fins a l’inici de 

la jornada intensiva 

 INSCRIPCIONS: del 22 al 27 de setembre a través del 

formulari google que trobareu a la nostra web . i mail de referència

esplaisludics.com

esplaisludics.info@gmail.com

 FORMA DE PAGAMENT: El pagament s’efectuarà mensualment 

i  a mes vençut mitjançant un rebut que us girarem nosaltres 

mateixes. 

 En CAS DE CONFINAMENT dels alumnes d’un grup classe 

d’escola, es farà l’abonament del 50% de cada dia que no hagi 

pogut assistir a l’activitat
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 Declaració responsable de salut del nen/a inscrit a les 

extraescolars

 Declaració responsable de famílies en cas de la 

situació actual de pandèmia

 Autoritzacions d’ús d’imatges i d’accés a dades de 

l’escola

DOCUMENTACIÓ a través del formulari:



RELACIÓ AMB FAMÍLIES COMUNICACIÓ

UTILITZANT EL MAIL

esplaisludics.info@gmail.com

TELÈFON 

677.693.959



REGLAMENT DE RÈGIM 

INTERN - Esplais Lúdics, SL

 PLA DE CONVIVÈNCIA 

Per a crear un clima de relació entre totes les persones del

servei de menjador que afavoreixi el respecte mutu, el

benestar, l’entesa i la voluntat de col·laboració com a base

per al treball ben fet, l’aprenentatge i el  progrés.

Tipifica faltes 

Estableix solucions – carta de compromís.



REGLAMENT DE RÈGIM 

INTERN - Esplais Lúdics, SL

Protocol en cas d’accident – ASSEGURANÇA 

Comunicat d’accident

parte (tlf + correu-e)

Número expedient

Contactes amb família – monitor - pares  

Contactes amb escola – monitor - tutors




