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A l’atenció dels directors i directores, 

Davant  de  les  consultes  que  ens  heu  fet  arribar  sobre  la  realització
d’activitats extraescolars durant la jornada escolar, convé fer els aclariments
següents:

Aquests mesos tot l’alumnat ha vist com la seua dinàmica educativa, vida
sociocultural  i  pràctica  esportiva  ha  quedat  condicionada.  L’impacte
emocional que han pogut sofrir els infants i els adolescents a conseqüència
de  situacions  de  confinament,  ha  de  ser  treballat  mitjançant  tasques
d’acompanyament  i  de  gestió  emocional  a  través  d’activitats  educatives
diverses. En aquest sentit,  l’escola ha d’actuar com a eina de la societat i
garantir  la  igualtat  d’oportunitats  i  drets  per  tal  de  compensar  les
desigualtats personals, culturals, econòmiques o socials, que en aquest cas
resulten agreujades amb motiu de la pandèmia de caràcter mundial. Per això,
cal  seguir  fomentant  i  garantint  una  oferta  d’activitats  extraescolars  de
qualitat des dels nostres centres educatius. 

Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’ha treballat per a oferir
un entorn escolar segur a l’alumnat amb una sèrie de mesures de protecció i
prevenció, així com mesures de protecció especial per als col·lectius de més
vulnerabilitat  per  a  la  COVID-  19,  tot  açò  amb la  finalitat  que  es  puguen
desenvolupar les activitats pròpies del sistema educatiu i  minimitzar-ne al
màxim  el  risc,  incloent-hi  les  citades  activitats  extraescolars.  En  aquest
sentit, en l’apartat en l’apartat B, punt 5.1 del Protocol de protecció i prevenció
enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius
que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 20-21  es detallen
les  mesures  que  cal  adoptar  en  les  activitats  extraescolars  i
complementàries (escola matinera i activitats en el centre i fora del centre): 

• El  programa  anual  d’activitats  complementàries  i  extraescolars  del
curs 2020-2021 s’ha d’ajustar a l’evolució de la pandèmia de la COVID-
19. 

•  Els centres poden organitzar aquestes activitats, sempre que es puga
garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es
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dispose d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent, de manera
que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre
les persones que s’haurien d’aïllar.

• Respecte a l’ús de mascaretes, cal ajustar-se al que disposa l’apartat 6
d’aquest protocol.

• Els esdeveniments esportius o les celebracions que tinguen lloc en els
centres educatius s’han de dur a terme sense assistència de públic. »

Les  activitats  poden  estar  promogudes  per  altres  administracions,
organitzacions,  entitats  d’iniciativa social...  Per  això,  des de la Conselleria
d’Educació  s’han convocat  unes  subvencions destinades als  ajuntaments
per a fomentar la realització d’activitats extraescolars, culturals i esportives,
tot  amb  la  finalitat  d’assegurar  un  ventall  de  propostes  de  qualitat  i
assequibles des del punt de vista econòmic. 

Per a concloure, els centres educatius amb un Pla específic d’organització
de la jornada escolar autoritzat que els permet desenvolupar una jornada
lectiva  continuada,  han  d’aplicar-lo  segons  la  proposta  prevista.  La
realització de les activitats extraescolars,  d'oferta obligada per als centres i
voluntàries per a les famílies, està unida de manera ineludible a l'autorització
dels projectes específics de jornada escolar. 

Per  altra  banda,  aquestes  activitats  han  de  realitzar-se  seguint  les
normatives  i  protocols  publicats  per  les  diverses  autoritats  educatives  i
sanitàries  alhora  que  es  respecten  els  drets  del  menor  a  tindre  un
desenvolupament físic, emocional i cognitiu enriquit a través del seu entorn
social, cultural i esportiu. 

València, en data i signatura 
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