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Normativa i Protocol d'actuació 

El present document pretén mostrar l'adopció de les mesures de seguretat 

necessàries per part de l'AFA de l'Escola El Sagrer per a poder 

desenvolupar les activitats extraescolars fora horari lectiu envers la 

situació actual de la Covid-19. 

Aquesta protocol és provisional fins que es publiqui el protocol 

d'extraescolars de la Generalitat i es basa en les prescripcions emeses pel 

Ministeri de Salut fins aquest moment (Setembre de 2020).  

Es tracta d’un document obert a modificacions en funció de les ordres que 

es vagin publicant per part dels organismes competents. 

GRUPS 

A les activitats extraescolars hi poden participar infants de diferents edats 

i grups estables de l'escola. Sempre que sigui possible s'intentarà 

mantenir dins l'activitat el mateix grup estable de l'escola. Quan això no 

sigui possible es podran barrejar, sempre mantenint les mesures 

necessàries. 

Està permesa la participació d'infants d'altres centres. 

En les extraescolars la nova composició de grups d'activitat haurà de ser 

estable. 

Els grups estaran format entre 10 i 15 alumnes segons edat i activitat a 

realitzar. 

Els alumnes que tinguin necessitats educatives especials (NEE) 

disposaran de monitor de reforç si és necessari pel desenvolupament de 

l’activitat. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ 

Distanciament físic 
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Qualsevol de les activitats extraescolars que es duguin a terme han de 

complir la distancia física interpersonal de seguretat de 1'5 metres. 

La distància de seguretat s'aplicarà tant a l'aire lliure com en espais 

d'interior. 

 

Higiene de mans 

Mesura que caldrà que adoptin tant l'alumnat com monitors/es i 

coordinador. 

✔ Rentat de mans amb aigua i sabó abans de començar a berenar. 

✔ Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar 

l'activitat. 

✔ Rentat de mans amb aigua i sabó després de finalitzar la sessió. 

✔ Ús de gel hidroalcohòlic en absència d'aigua o com a complement 

durant l'activitat. 

✔ Els/les monitors/es quan arribin al centre i a l'espai on es 

desenvolupa l'activitat. 

 

L'assecat haurà de ser amb una tovallola de paper d'un sol ús.  

Mascareta 

A l'espera de l'arribada del protocol d'activitats extraescolars de la 

Generalitat, i seguint la normativa de la resta de serveis de l’AFA de 

l’escola El Sagrer respecte a la barreja d’alumnes dels grups estables en 

horari lectiu, tots els alumnes, tant els d’Ed. infantil com els de Primària, 

hauran de portar la mascareta posada durant l'activitat tant a l'exterior 

com a l'interior. 

Tots els monitors/es i el coordinador d'extraescolars hauran de portar la 

mascareta en tot moment. 

 

Requisits d'accés a les activitats i Declaració responsable 

Abans de començar les activitats extraescolars les famílies hauran de 

signar la declaració responsable de l'AFA de l'escola El Sagrer: 
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Presa de temperatura 

Entenem que l'alumnat propi del centre no presentarà símptomes de 

febre, si ha passat tot el dia a l'escola, tot i així es tindrà cura d'una 

possible necessitat (El coordinador en disposarà d'un termòmetre). 

Els infants que vinguin de fora de l'escola se'ls prendrà la temperatura 

abans de l'activitat. 

 

NETEJA, VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ 

En la mesura del possible adaptarem les activitats extraescolars en espais 

d'exterior. 

Les activitats d'interior que utilitzen aules, s'hauran de ventilar abans, 

durant (si és possible) i després de l'activitat. 

Un cop acabada l'activitat caldrà desinfectar els espais i els materials: 

- Monitor/a/coordinador, neteja i desinfecció de l'espai i materials comuns 

entre sessió i sessió i fer una passada general al finalitzar la jornada. 

S'utilitzaran productes de neteja per a la desinfecció de la Covid-19 

homologats pel Departament de Salut. 

 

GESTIÓ DE CASOS 

Cal establir una total comunicació i coordinació amb la Direcció de l'escola 

per traspassar informació de possibles casos i així aplicar el protocol 

d'actuació. 

No poden accedir al centre l'alumnat, docents i monitors/es amb 

símptomes compatibles amb la COVID-19. 

El coordinador d'extraescolars comunicarà a la Direcció del centre 

qualsevol cas o possible cas. 

 

Davant la sospita: 
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1- Portar a l'alumne a un espai d'aïllament  

2- Col·locar la mascareta quirúrgica (tant alumnes com 

responsable/coordinador). 

3- Trucar a la família per informar-la i que vingui a buscar el nen/a. 

4- En cas de símptomes molt greus, el coordinador trucarà al 112. 

5- La família contactarà amb el CAP, qui decidirà com actuar i qui 

informarà com procedir. 

 

ESPAIS D'ACTIVITATS 

L'escola, després dels canvis que ha provocat la reorganització del seu pla 

d'actuació, ens dirà els espais que podem fer servir per realitzar les 

activitats tant d'interior com d'exterior. 

Espais disponibles: 

- Pista 

- Pati de sorra (camp futbol) 

- Pati sorra laberint 

- Gimnàs 

- Pati mig exterior de dalt 

 

En els espais que per les seves dimensions es pugui garantir els 2’5m2 

per nen que marca els protocol actual, podran tenir més d'un grup estable 

d'extraescolar, però garantirem la distància sanitària entre ells. 

No es faran servir els vestuaris per canviar-se, només es faran servir com 

espai de lavabo. D'aquesta forma es recomana que els nens/es vinguin 

vestits amb la roba adequada per fer esport (si es el cas). 

Si en alguna activitat els alumnes s'han de canviar ho faran dintre de 

l'espai on fan l'activitat. 

 

ENTRADES I SORTIDES 



Pla d'actuació d'activitats extraescolars 

curs 20-21 

Es demana molta puntualitat a tot el personal i a l'escola. Recordem que 

aquest curs els alumnes des de P-4 fins a 3r hi han 3 grups. 

Activitats de 1ra hora: 

El coordinador d'extraescolars ha de ser coneixedor de com es fan les 

sortides en horari lectiu. Els horaris de recollida d’alumnes s’adaptarà als 

horaris de sortida que tingui l’escola. 

Entrada a l'activitat alumnes de P-4: 

El monitor/a els haurà de recollir a les 16'20 en el punt de recollida que 

té assignat aquest grup a l'escola i els portarà a berenar al pati de dalt, 

on duran a terme l’activitat. 

La sortida serà pel carrer Costa Rica a les 17:30. (abans les activitats eren 

de 1h 15 min per berenar, jo aquest any ho deixaríem en 1h 10 minuts 

per tenir marge entre grups per neteja) 

 

Entrada a l'activitat alumnes de P-5: 

El monitor/a els haurà de recollir a les 16'20h en el punt de recollida que 

té assignat aquest grup a l'escola i els portarà a berenar on el grup durà 

a terme l’activitat. 

Entrada a l'activitat alumnes de 1r: 

El monitor/a els haurà de recollir a les 16'30h a l'aula.  

Entrada a l'activitat alumnes de 2n: 

El monitor/a els haurà de recollir a les 16'30h a l'aula. 

Entrada a l'activitat alumnes de 3r: 

Els alumnes es recullen a l’aula i aniran a recollir els altres grups amb el 

monitor.?
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dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Fútbol A 

(pista) 
16:15-

17:40 
Recollida 

aula 
Sortida 

Garcilaso 

Psico  

(pati 
dalt) 

16:20-
17:30 

Recollid
a Aula 

Sortida 

Costa 
Rica 

Jocs 

cooperatius 
(pati de dalt) 

16:10-17:40 
Recollida Aula 

1r, 2n i 3r i 
sols 4t, 5è, 6è 

Sortida Costa 

Rica 

Psico  

(pati 
dalt) 

16:20-
17:30 

Aula-
Costa 

Rica 

Patinatge artístic A 

(pista) 
16:30-17:40 

Recollida aula 
Sortida Garcilaso 

Fútbol B 
(pista) 

17:50-
18:45 

Entrada 
Garcilaso 

Sortida 
Garcilaso 

Multiesp
orts P5  

(Pista/P
ati 

sorra) 
16:20-

17:30 
Recollid

a Aula 

Sortida 
Garcilas

o 

Fútbol A 
(pista) 

16:15-17:40 
Recollida aula 

Sortida 
Garcilaso 

Multies
ports 

P5  
(Pati 

sorra) 
16:20-

17:30 
Recollid

a Aula 

Sortida 
Garcila

so 

Patinatge artístic B 
(pista) 

17:50-18:45 
Entrada Garcilaso 

Sortida Garcilaso 

 Multiesp

orts 1r 
(Pista/P

ati 
sorra) 

16:30-

17:40 
Recollid

a Aula 
Sortida 

Garcilas
o 

Fútbol B 

(pista) 
17:50-18:45 

Entrada 
Garcilaso 

Sortida 

Garcilaso 

Multies

ports 1r 
(Pista) 

16:30-
17:40 

Recollid

a Aula 
Sortida 

Garcila
so 

 

 Expressi
ó 

corporal 
(no ho 

recordo) 

16:10-
17:40 

Recollid
a Aula 

 Patinat
ge en 

línia 
(Pista) 

16:15-

17:50 
Recollid

a Aula 
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1r, 2n i 

3r i sols 

4t, 5è, 
6è 

Sortida 
Costa 

Rica 

Sortida 

Garcila

so 

 Judo 

(gimnàs
) 

16:10-
17:50 

Recollid

a Aula 
1r, 2n i 

3r i sols 
4t, 5è, 

6è 
Sortida 

Costa 
Rica 

Gimnàstica 

esportiva A 
(gimnàs) 

16:30-17:40 
Recollida aules 

Sortida 

Garcilaso 

Judo 

(gimnà
s) 

16:10-
17:40 

Recollid

a Aula 
1r, 2n i 

3r i sols 
4t, 5è, 

6è 
Sortida 

Costa 
Rica 

 

  Gimnàstica 

esportiva B 
(gimnàs) 

17:50-18:45 
Entrada Costa 

rica 
Sortida Costa 

Rica 
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Les sortides dels diferents grups es faran de manera esglaonada.  

Les sessions seran de 50-55 minuts reals, per poder garantir la sortida 

esglaonada i la desinfecció de material i espais entre grups. 

En el cas que els familiars puguin entrar a recollir el seu fill/a, només 

podrà accedir 1 sol familiar, i ho faran complint les mesures sanitàries 

establertes (mascareta i distància de seguretat) o els adults no podran 

accedir al centre i els monitors entregaran els infants a la porta de l’escola 

assignada. 

 

Activitats de 2a hora: 

Els alumnes que realitzen activitats de 2a hora entraran per la porta del 

carrer Garcilaso, segons l’horari assignat (17:50). 

Aniran al punt de reunió establert a cada activitat. 

Les sortides dels diferents grups es faran de manera esglaonada per la 

porta assignada a cada grup. 

Les sessions seran de 50-55 minuts reals, per poder garantir la sortida 

esglaonada i la desinfecció de material i espais entre grups. 

Els adults no podran accedir al centre. 

 

ALTRES DADES D'INTERÈS 

Els alumnes que facin activitats extraescolars hauran de portar una 

ampolla/cantimplora d'aigua pel seu ús personal (tal i com també ha 

demanat l'escola). 

Els alumnes hauran de portar la seva mascareta i una bossa per desar-la 

en el moment que no es faci servir (tal i com també ha demanat l'escola). 
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ D'UN PROBABLE CAS COVID-19 

Davant la inexistència d'un protocol d'activitat extraescolars a 

principis de setembre i a l'espera de que surti publicat, ens podem 

basar en el protocol d'actuació de casals d'estiu, campaments, 

activitats d'oci d'estiu. 
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https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Pla-

actuacio-davant-de-cas-sospitos-pla-de-confinament.pdf 

 

 

Davant d'un cas sospitós: 

A l'infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se'l separa 

de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyat pel 

coordinador d'extraescolars fins la recollida per part de la família. 
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Els infants de la seva unitat de convivència de l'extraescolar i el monitor/a 

del grup, mantindran la separació amb la resta de grups. 

S'informa telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de 

convivència. 

El dia següent, els infants de la unitat de convivència i el monitor/a 

d'aquell grup es quedaran a casa en espera de resultat. 

A l'arribada del resultat: 

a) Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants i el monitor/a poden 

reprendre l'activitat extraescolar. 

b) Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels 

serveis sanitaris ( els infants de la unitat de convivència i el monitor/a del 

grup hauran de seguir en quarantena fins a completar 14 dies) 

 

 


