
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE TEATRE
A L’ESCOLA EL SOLELL CURS 2020-2021

PLA DE CONTINGÈNCIA 

ACTIVITATS:

- Contes del Món: La Paquita ens enviarà vídeos des de diferents països del món per conèixer diferents 
tradicions, cultures, monuments i contes amb diferents valors. Explicaré el conte, realitzarem jocs 
educatius relacionats i representarem junts el conte introduïnt elements teatrals. També tindrem el 
passaport de la Paquita que anirem omplint-lo valorant les sessions tot posant gomets de diferents 
colors. 

- Joc teatral: A partir dels objectius de la pedagogía teatral i través del joc teatral gaudirem compartint, 
creixent i aprenent els uns dels altres per tal d'aconseguir eines que ens facin ser i estar millor en el 
nostre dia a dia com a individus i en societat. Durant l'últim trimestre prepararem el muntatge d'una obra
teatral a través dels diferents elements que la composen per a representar-la a final de curs en públic 
(depenent com estigui la situació).

Aquestes activitats a vegades requereixen d’esforç físic, sobretot en els jocs d’escalfament inicials. 

Les activitats aniria bé que es seguissin fent al gimnàs de l’escola, com el curs passat, ja que és un espai 
gran i disposem d’escenari, però si fa bon temps i se’ns permet podem fer-ho puntualment a l’aire lliure 
sempre i quan sigui un espai on només hi estiguem els del taller.

A l’activitat de teatre es podran inscriure un màxim de 15 infants donada la grandària del gimnàs.

 

GRUPS BOMBOLLA

En les activitats de teatre es barrejaran infants de diferents grups ja que sinò l’activitat no seria 
rentable ni es podria dur a terme per manca d’alumnes. 

Els grups seran estables com a mínim cada trimestre segons indicacions de l’AMPA.

La mateixa pedagoga realitzarà els dos tallers i per tant, si hi ha prous alumnes estarà amb els dos 
grups el mateix dia. Entre grups sempre es rentarà les mans abans d’entrar a l’aula.

 

DISTANCIAMENT SOCIAL

Les dues activitats requereixen contacte físic o proximitat entre els infants sovint, tot i que ho tindrem en
compte en les dinàmiques que adaptarem perquè el contacte es vegi reduït. 

Es garantirà que els infants mantenen la distancia de seguretat sempre que les dinàmiques ho permetin 
podent introduïr-ho com un joc, ja sigui senyalitzant al terra, marcant distància amb el nostre cos mentre
juguem amb ell... 

La recollida dels infants es farà amb mascareta a l’horari i lloc on ens indiqui l’escola. 



US DE MASCARETA

Els majors de 6 anys haurem de dur la mascareta homologada posada sempre que la normativa ho 
exigeixi, adaptant-nos al que es vagi actualitzant. 

Per algunes activitats de veu i dicció els infants es baixarien la mascareta mantenint la distància mínima 
de 2 metres no estant encarats entre ells.

NETEJA I DESINFECCIÓ

Abans i després d’entrar a l’aula ens rentarem les mans al lavabo del costat del gimnàs amb sabó 
entrant d’un en un en aquest. 

Els infants es descalçaran abans d’entrar a l’aula deixant les sabates en un racó.

El material que utilitzarem sempre el porta la pedagoga teatral i abans de començar l’activitat serà 
desinfectat.

A l’entrar i sortir de l’aula la pedagoga ventilarà l’espai, tot i que si no fa fred les finestres del gimnàs 
restaran obertes durant la sessió. 

INFANTS VULNERABLES A LA COVID-19

No s’acceptaran infants vulnerables a la COVID-19 per evitar risc.

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS DE SOSPITA DE CONTAGI

En cas de sospita de contagi es comunicarà a les responsables del menjador entregant l’infant a 
aquestes perquè segueixin el protocol de l’escola. 

Amb les inscripcions es farà signar als pares una declaració responsable tal i com fa l’escola. 

MATERIAL DISPONIBLE

Durant l’activitat es la pedagoga portarà sempre gel hidroalcohòlic i paper d’un sol us per desinfectar
el que calgui. 


