
FRUCTUSMOU



Què és FRUCTUSMOU?

És una oferta temporal.

És una activitat esportiva-recreativa per a tots els 
cursos de l’escola amb l’objectiu de fomentar la 
pràctica d’activitat física en els infants durant el pe-
ríode de tancament actual de les activitats extraes-
colars.

També pretén ajudar a les famílies en la conciliació 
laboral i a les entitats perquè puguin continuar ofe-
rint-nos els seus serveis i donar feina als monitors/es.

La resolució del Departament de Salut del 29 d’oc-
tubre aturava totes les extraescolars si no eren en 
els grups bombolla escolars. Per això aquesta ac-
tivitat FRUCTUSMOU dóna resposta al problema i 
s’ofereix a cada grup bombolla.

Les activitats extraescolars que ho permetien s’han 
continuat oferint en la modalitat online: anglès, es-
cacs, dansa i teatre.

Quant temps dura aquesta oferta?

FRUCTUSMOU romandrà activa mentre duri l’es-
tat de tancament de les activitats extraescolars. 
Això vol dir, que en quant recuperem la normalitat 
aquesta activitat quedarà suspesa i tots els infants 
tornaran a les seves activitats extraescolars inicials: 
futbol, patins, scooter, hip-hop, iniciació esportiva, 
etc. 

Qui pot participar a FRUCTUSMOU?

Tots els infants de l’escola facin o no extraescolars. 
Sempre amb el seu grup bombolla de classe.

Quines activitats es faran?

Activitats físiques i esportives variades amb pilotes, 
rodes, raquetes, pales,...; salts, equilibris, malabars; 
jocs motrius, jocs de contacte, etc. El contingut de 
les sessions dels grups serà diferent cada dia.

On es farà?

Ens els diferents espais exteriors de l’escola (pista, 
pati groc, sorral, pruners, etc.). També utilitzarem el 
gimnàs o la sala polivalent per a un sol grup cada 
dia. Si plou, cadascú anirà la seva classe a fer una 
activitat més tranquil·la.

Quant dura l’activitat i quin serà el seu horari?

L’activitat dura 1,15 hores. L’horari d’inici i finalització 
dependrà de l’hora de sortida de l’escola. Mireu la 
graella. 

Qui realitzarà l’activitat?

Els monitors/es de les entitats que actualment tre-
ballen amb nosaltres: Claror, Ungravity, Dinàmic i 
Swingmaniacs.

Quant costa l’activitat FRUCTUSMOU?

Cada infant pagarà entre 6 o 7€ per sessió (en fun-
ció dels inscrits).

Es farà una sessió setmanal.

Es cobrarà al final de mes en funció de les setmanes 
que hagi durat l’activitat. Tot dependrà de la repre-
sa de les activitats extraescolars inicials.

Això no vol dir que es pugui apuntar i desapuntar 
setmanalment a l’activitat, ja que cal mantenir uns 
mínims organitzatius i econòmics.

Com faig la inscripció?

La inscripció es fa online mitjançant un formulari. Un 
cop verificat el mínim d’inscrits per grup rebreu una 
confirmació de l’acceptació de la inscripció. Cada 
entitat gestionarà l’alta i baixa del servei. 

https://forms.gle/t5uEFd4X3VTG1t8Y6

Com afecta a la meva quota d’extraescolar?

El fet d’activar FRUCTUSMOU deixa congelades les 
inscripcions i les quotes de les anteriors activitats 
extraescolars (futbol, patins, scooter, circ, etc.). 
Això vol dir que les famílies que hagin pagat acti-
vitats trimestrals queda l’import congelat fins a la 
represa de les activitats extraescolars o bé la família 
pot decidir si demanar a l’entitat la devolució de 
l’import no gaudit. En aquest cas es considerarà 
que es dóna de baixa de l’activitat alliberant la seva 
plaça

Criteris principals:

Distribució d’oferta esportiva per grups bombolla 
d’un mateix grup en un mateix dia.

Distribució d’entitats per curs. 

Distribució de cursos per dies de principal activitat 
respecte a la situació de normalitat.

Espais:

Com cada entitat té els grups bombolla d’un ma-
teix curs permet alternar els espais per setmanes, 
així s’equiparen els espais per grups bombolla d’un 
mateix curs.

Horari:

L’activitat FRUCTUSMOU dura 1,15h per tots els cur-
sos igual.

https://forms.gle/t5uEFd4X3VTG1t8Y6


HORARIS
FRUCTUSMOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

6è - Irene Villanueva
Claror

Horari: 16:10 – 17:25h

3r - Anna Lladonosa
Claror

Horari: 16:10 – 17:25h

4t - Estela Palomares
Claror

Horari: 16:30 – 17:45h

2n - Laia Marcé
Ungravity

Horari: 16:20 – 17:35h

2n - Marta Sotorres
Ungravity

Horari: 16:20 – 17:35h

2n - Alba Seguranyes
Ungravity

Horari: 16:20 – 17:35h

5é - Alba Abarca
Claror

Horari: 16:20 – 17:35h

5é - Aura Crespo
Claror

Horari: 16:20 – 17:35h

5é - Aida Baró
Claror

Horari: 16:20 – 17:35h

4t - Àngels Cano
Claror

Horari: 16:30 – 17:45h

P5 - Montse Alcoi
Swingmaniacs

Horari: 16:30 – 17:45h

P4 - Isabel Turón
Swingmaniacs

Horari: 16:40 – 17:55h

P4 - Alex Sanjuan
Swingmaniacs

Horari: 16:40 – 17:55h

P4 - Aina Fornés
Swingmaniacs

Horari: 16:40 – 17:55h

1r - Stella Moreno
Dinàmic

Horari: 16:30 – 17:45h

1r - Josep Cara
Dinàmic

Horari: 16:30 – 17:45h

6è - Eliana Vázquez
Claror

Horari: 16:10 – 17:25h

3r - Maria Carreras
Claror

Horari: 16:10 – 17:25h

P5 - Montse Cañadell
Swingmaniacs

Horari: 16:30 – 17:45h

6è - Judit Benito
Claror

Horari: 16:10 – 17:25h


