
 
PROTOCOL EXTRAESCOLARS VALORS 

 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El present document proposa mesures i protocols d’actuació per garantir la seguretat i eliminar              
dubtes entre els equips docents i les famílies durant la realització d’activitats en el marc escolar,                
ja sigui les que es realitzen de manera estable i que comunament es coneixen com a activitats                 
extraescolars o bé les que es produeixen de manera puntual en horari lectiu com a complement                
i extensió dels continguts curriculars. 

Pren com a punt de partida el document elaborat pel Departament d’Educació i fet públic el 3 de                  
juliol, denominat “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la                 
pandèmia”. En el pla es detallen les condicions en què serà possible l’inici del curs escolar i es                  
refereix de manera genèrica a les activitats extraescolars, amb concrecions en per a algunes              
tipologies determinades. 

Aquest document pretén oferir major detall, precisar mesures concretes i eliminar possibles            
espais d’incertesa i dubte per assegurar que les activitats es desenvoluparan amb garanties de              
seguretat per a l’alumnat participant, per als professionals docents i per als educadors de les               
empreses que presten el servei. 

Tal com especifica el pla elaborat pel Departament d’Educació, els usuaris o participants a les               
activitats en el marc escolar constitueixen un grup de baix risc, poc procliu al contagi i, quan                 
aquest es produeix, amb símptomes i afectació lleu. 

En referència a les activitats extraescolars el Departament d’Educació deixa clar que es poden              
fer segons les programacions habituals dels centres, sempre que es mantinguin les mesures             
preceptives de distància i amb la protecció de mascaretes quan calgui. En els annexos, a més,                
el document enumera un seguit de mesures de prevenció específiques per a diverses tipologies              
d’activitat (de moviment, esportives, aquàtiques, musicals, arts plàstiques i robòtica entre           
d’altres). 

En aquest document precisarem en tots els casos i ampliarem en alguns de concrets les               
mesures preventives i de seguretat per contribuir a la tranquil·litat de la comunitat educativa i de                
tots els agents que hi intervenen. 

 

 

 

 



 
ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT 

No es podrà portar el vostre fill o filla a l’activitat en cas de: 

1.    Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19: 

❏ ·         Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 
❏ ·         Tos 
❏ ·         Dificultat per a respirar 
❏ ·         Mal de coll* 
❏ ·         Refredat nasal* 
❏ ·         Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
❏ ·         Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
❏ ·         Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista. 

2. Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

3. Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

4. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

5. Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte               
estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

ENTRADA I SORTIDES 

Les entrades i sortides del centre es duran a terme a l’hora marcada i si és necessari, de                  
manera esglaonada i/o a diferents portes del centre. Demanem màxima puntualitat. 

Es recomana que la persona encarregada d’acompanyar l’infant a l’escola i de recollir-lo sempre              
sigui la mateixa. 

A la porta d’entrada hi haurà una persona que confirmarà amb la família que no ha presentat                 
símptomes compatibles i farà un control de la temperatura de l’infant. 

 
El primer dia, els inscrits lliuraran una declaració responsable signada dels seus tutors. 

  

 



 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS 

L’organització dels grups de participants serà la més constant possible per garantir la traçabilitat              
i crear grups estables dins l’horari d’extraescolars. Tindran un mínim de contacte amb la resta               
dels membres del grup. S’extremaran les mesures de protecció (distancia, mascareta, rentat de             
mans). 

L’activitat es durà a terme a l’aire lliure o, si no es posible, en espais molt ben ventilats i es                    
portarà un registre dels participants per mantenir la traçabilitat. 

  

HIGIENE DE MANS 

Els infants i educadors/es s’hauran de rentar les mans: 

●  Abans i després de berenar. 

● Abans i després de l’activitat d’ extraescolar amb gel hidroalcohòlic. 
●  Abans i després d’anar al lavabo. 
● Abans i després de l’ús d’algun material compartit. 

És comptarà amb un registre de neteja de tots els espais i materials utilitzats.  

 

ÚS DE MASCARETA 

Els infants i educadors/es portaran mascareta durant tota la durada de la sessió, excepte quan               
es tracti d’activitats amb exercici físic. 

La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Es recomana que la mascareta                 
sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE. Pot ser casolana, n’hi ha prou                 
amb què cobreix bé el nas, la boca i la barbeta, i que estigui neta. 

 

DURANT L'EXTRAESCOLAR SEGONS L’ACTIVITAT: 

Dansa, gimnàstica artística, teatre, circ, ioga... 

● Garantim una superfície mínima de 2,5m². 
● Neteja i desinfecció dels equipaments i materials entre diferents grups. 
● Dins l’aula, mantenir la distància d’1,5m². 
● Garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe). 

 



 
● Els vestuaris només es faran servir per un grup estable. 

Música (coral, llenguatge musical…) 

● Garantim una superfície mínima de 2,5m². 
● Neteja i desinfecció dels equipaments i materials entre diferents grups. 
● Dins l’aula, mantenir la distància d’1,5m². 
● Garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe). 
● Els vestuaris només es faran servir per un grup estable. 

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol…) 

● Garantim una superfície mínima de 2,5m². 
● Neteja i desinfecció de les pilotes després de cada entrenament. 
● Garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe), en cas d’anar a un aula. 
● Els vestuaris només es faran servir per un grup estable. 

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol…) 

● Garantim una superfície mínima de 2,5m². 
● Neteja i desinfecció de les pilotes després de cada entrenament. 
● Garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe), en cas d’anar a un aula. 
● Els vestuaris només es faran servir per un grup estable. 

Arts marcials (taekwondo, judo, karate…) 

● Garantim una superfície mínima de 2,5m². 
● Neteja i desinfecció dels equipaments i materials entre diferents grups. 
● Dins l’aula, mantenir la distància d’1,5m². 
● Garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe). 
● Els vestuaris només es faran servir per un grup estable. 

Activitats d’arts plàstiques, visuals, teatre... 

● Garantim una superfície mínima de 2,5m². 
● Recomanem material sigui d’ús individual. 
● Neteja i desinfecció dels equipaments i materials entre diferents grups. 
● Dins l’aula, mantenir la distància d’1,5m². 
● Garantir la ventilació dels espais (abans i després de la classe). 
● Els vestuaris només es faran servir per un grup estable. 

 

 

 



 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Els tutors dels infants lliuraran el primer dia de l’activitat una declaració responsable en la qual                
manifesten conèixer la situació de pandèmia, els possibles riscos derivats de l’activitat i que el               
participant en l’activitat hi assisteix sense manifestar símptomes compatibles amb el covid-19. 

Els familiar o acompanyants no podran accedir al centre educatiu. 

En el cas que hi hagi quarentena per un període superior a dos dies, es realitzarà el retorn del                   
50 per cent de la part proporcional de la quota, segons els dies afectats. 

 

GESTIÓ DE CASOS 

Davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al             
centre educatiu: 

1. Es portarà a l’infant a un espai separat d'ús individual ben ventilat i contactarem amb               
la familia per a que el vingui a buscar. 
Recomanarem a la família que contactin amb el seu centre d’atenció primària de             
referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema              
públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment              
epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.  

2. Si l’alumne presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de           
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió,            
tendència a adormir-se...) es trucarà al 061. 

 


