
Moció del GM AUP Rubí per la promoció de les 
activitats extraescolars durant aquest curs 
escolar afectat per la Covid19 

Al Ple de febrer de 2020 vam presentar una moció, amb esmenes del govern i aprovada per                 
unanimitat, per la “promoció de les activitats extraescolars, com eina per combatre la             
desigualtat des de la infància i l’adolescència”. 

Al Ple de juny de 2020 vam presentar una altra moció, amb esmenes del govern i aprovada                 
per unanimitat, per la “promoció de les activitats extraescolars durant l’estiu del            
postconfinament”. 

I ara, octubre de 2020, tornem a insistir en la necessitat de reforçar les activitats               
extraescolars durant un curs escolar, el de 2020-2021, marcat per la Covid i la crisi social i                 
econòmica que ha comportat i que estem patint. 

En totes les anteriors mocions recollíem el fet que tots els experts i informes d’organismes               
de referència en infància i adolescència coincideixen en qu`r l’accés desigual a les activitats              
extraescolars és el causant de les principals diferències pel que fa a les oportunitats              
educatives.  

La situació d’exclusió i pobresa d’infants i adolescents s’ha agreujat de forma            
alarmant per la crisi generada per la Covid19. 

L’Ajuntament va assumir, aquest estiu passat, l’organització dels Casals d’Estiu de la ciutat             
que fins ara havien organitzat de forma directa les AMPA/AFA de primària de la ciutat. Tot i                 
reconèixer l’esforç efectuat per tirar endavant una oferta en tant poc temps, en les              
complicades condicions de fer-ho encara durant l’Estat d’Alarma que vam viure a la             
primavera i la dedicació d’un pressupost equivalent a 150.000 €, els casals d’estiu no es van                
arribar a omplir. 

Som coneixedores que aquest principi de curs 2020-2021 no ha estat gaire diferent. La              
situació de la pandèmia i les seves greus conseqüències socials i econòmiques continuen i              
en molts casos s’accentuen. L’oferta d’activitats extraescolars que han dut a terme les             
AMPA/AFA d’escoles i instituts i, fins i tot, les que han dut a terme entitats esportives,                
acadèmies d’idiomes i, en general, entitats i empreses del sector no han pogut tirar              
endavant per falta d’usuàries. La por al contagi, la manca de recursos per part de les                
famílies, la menor necessitat de conciliar en casos de famílies que han quedat a l’atur, etc.                
poden haver estat alguns dels factors. La tardança en la regulació de les mesures a aplicar                
en aquest sector, per part de la Generalitat de Catalunya, segur que també ha afegit més                
elements d’incertesa. 

En aquests moments, l’Ajuntament de Rubí només té una línia de subvencions per activitats              
esportives i els suports puntuals que es puguin fer a famílies des de serveis socials. 



Davant d’aquesta situació, considerem totalment necessari reforçar i incrementar l’oferta          
d’activitats extraescolars durant aquest curs 2020-2021 a la ciutat. Així, proposem l’adopció            
dels següents: 

 

ACORDS 

1. Incrementar el nombre de beques destinades a aquells infants o adolescents que no             
puguin assumir el cost de les activitats extraescolars. Destinar els recursos que            
durant l’estiu no es van arribar a utilitzar i aplicar-los durant tot el curs 2020-2021. 
 

2. Estudiar paral·lelament la creació d’un fons d’infància i adolescència que pugui           
canalitzar les ajudes a infants de forma global i unificada, tot estalviant recursos a              
l’administració municipal, i temps i esforços a les famílies. 
 

3. Treballar estretament amb aquelles AMPA/AFA que poden tenir més dificultats per           
articular una oferta d’activitats extraescolars de qualitat al seu centre i coordinar-se            
estretament amb els equips docents de les escoles i instituts per detectar totes les              
necessitats familiars existents i garantir una cobertura total de com a mínim una             
activitat extraescolar per a tots els infants i adolescents de la ciutat.  

4. Engegar de forma urgent una taula de treball i coordinació amb les entitats de lleure,               
culturals i esportives de Rubí per teixir una autèntica xarxa per a la promoció de les                
activitats extraescolars. L’aposta per a l’educació 360º (en tots els temps i espais,             
relligant l’educació lectiva i no lectiva) és clau per afrontar amb garanties temps i              
moments tan incerts com els que estem vivint.  


