
| PER A INFANTS I JOVES DE P3 A 1R D’ESO |

RIUDOMS

DEL 6 AL 31 DE 
JULIOL DE 2020
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TORNS HORARIS
> Setmana 1 | del 6 al 10 de juliol

> Setmana 2 | del 13 al 17 de juliol

> Setmana 3 | del 20 al 24 de juliol

> Setmana 4 | del 28 al 31 de juliol 
[el dilluns 27 és festa local]

> 8.00 -9.00 h | Servei d’acollida matinal

> 9.00 -10.00 h | Servei de reforç escolar

> 10.00 -13.00 h | Escola de lleure

PREUS
> Ampliació 1 (de 8.00 a 10.00 h) | 35 €/setmana

> Ampliació 2 (de 9.00 a 10.00 h) | 17,50€ €/setmana

> Escola de lleure (de 10.00 a 13.00 h) | 35 €/setmana

HORARIS I SERVEIS

El context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID-19 ha requerit adaptar l’escola de lleure 
que organitza l’Ajuntament de Riudoms per tal de minimitzar els riscos i garantir la seguretat de tots els 
infants. 

Per aquest motiu, i seguint els criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu estiu 
2020 que ha publicat la Generalitat de Catalunya, la proposta d’enguany compta amb diverses novetats.

Tot i disposar d’aquestes línies generals de funcionament, cal tenir en compte que l’Escola de Lleure es 
durà a terme sempre que la situació sanitària del moment ho permeti.

LLOC Instal·lacions de l’Escola Beat Bonaventura
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Escola de lleure

HORARIS

ACTIVITATS I NOVETATS

ACTIVITATS

NOVETATS i mesures
Els infants i joves es dividiran en grups de convivència, de 10 membres segons les edats, amb el 
seu monitor/a de referència. 

Entrades i sortides: esglaonades i per diferents accessos, des de 15 minuts abans de l’hora fins 15 
minuts després de l’hora.

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais amplis, garantint l’espai suficient per infant. 

La franja horària de 9.00 h a 10.00 h es dedicarà a fer activitats de reforç escolar adaptades a 
l’edat de cada infant.

No es presta Servei de Menjador per garantir la seguretat dels infants en els àpats.

Existirà la figura del Responsable de seguretat i higiene, entre els monitors, que vetllarà pel 
compliment de les mesures i protocols de protecció, com la  neteja  de  mans  de  forma periòdica, 
l’ús de mascaretes quan no es pugui garantir una separació de 2 metres o l’increment de la  
neteja i desinfecció dels espais i materials, entre altres mesures. S’aconsella que els infants portin 
la seva mascareta de casa. 

La documentació que es requereix per a la inscripció és més extensa respecte edicions anteriors, 
ja que s’han de garantir alguns requisits per preservar la salut del grup.

Hi haurà places limitades en cada torn, segons edat de l’infant i barem. 

⏩

⏩

⏩

⏩

⏩

⏩

⏩

⏩

JUGA Jocs tradicionals
Jocs d’aigua

Jocs tradicionals
Jocs d’aigua

MOU-TE Jocs esportius 
Sortides a peu pel poble o la 
natura

Esports
Sortides a la natura 
(a peu o en bicicleta)

EXPRESSA’T Expressió corporal 
(psicomotricitat, jocs musicals i 
danses, relaxació)
Tallers

Expressió corporal 
(música, dansa, teatre, relaxació)
Tallers

PETITS (de P3 a 2n) GRANS (de 3r a 1r ESO)
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INSCRIPCIONS I INFORMACIO
1 PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA | DEL 8 AL 14 DE JUNY

Cal emplenar la sol·licitud de preinscripció, firmar-la degudament i enviar-la al correu: 
escoladelleure@riudoms.cat 

En cas que no es pugui fer telemàtica, es pot entregar impresa a l’OAC de l’Ajuntament en 
horari d’atenció al públic. 

2 CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA

El dimarts 16 de juny es comunicarà l’admissió a l’Escola de Lleure a cada participant per 
correu electrònic o per telèfon i s’informarà de la documentació que caldrà presentar per 
formalitzar la inscripció.

3 FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ | DEL 18 AL 23 DE JUNY 

L’Ajuntament de Riudoms es reserva el dret de modificar o suprimir la prestació dels serveis en cas que no hi hagi una 
demanda mínima d'inscripcions.

MES INFORMACIO

AJUNTAMENT DE RIUDOMS 
C. MAJOR, 52
 977 850 350 
ajuntament@riudoms.cat
escoladelleure@riudoms.cat

HORARI D’ATENCIÓ: 
de dilluns a divendres de les 9.00 h a les 14.00 h

www.riudoms.cat/escola-de-lleure
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