PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN LES EXTRAESCOLARS
CURS 2020-2021

Les activitats compliran amb totes les mesures establertes per la prevenció de la COVID-19 en
consonància amb l’escola i els Departaments d’Ensenyament i Salut de la Generalitat, tenint en
compte el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de
la COVID-19.
Segons les indicacions del Departament de Salut els centres poden dur a terme les extraescolars
previstes en la seva programació general anual, però sempre caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui
possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups
estables de participants tenint en compte els grups estables de l’escola en l’horari lectiu.

1. Mesures de prevenció personal


La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure,
s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte
proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables dels alumnes de
l’horari lectiu.
Per tant, les activitats extraescolars s’organitzaran tenint en compte aquestes mesures
bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció
per SARS-CoV-2.



La higiene de mans es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels
alumnes, així com del monitoratge, per tant, s’haurà de requerir el rentat freqüent de mans.
En el cas dels infants:
o

Abans i després d’entrar/sortir a l’espai on es portarà a terme l’activitat (també a
l’espai exterior).

o

Abans i després d’anar al WC.
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En el cas del monitoratge:
o

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

o

Abans i després d’acompanyar a un infant al WC.

o

Abans i després d’anar al WC.

o

Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

o

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’entrada dels espais on es
desenvoluparan les activitats.


Atès que en el desenvolupament de les diferents extraescolars s’hauran de barrejar
diferents grups estables de l’escola, els infants hauran de portar mascareta durant tota
l’activitat, menys quan es compleixin les següents casuístiques:
o

Quan facin esport: en la extraescolar “multiesports” no caldrà portar la mascareta
mentre s’estigui practicant l’esport, però sí caldrà durant els trasllats. El
monitoratge portarà mascareta tota l’estona.

o

Quan siguin menors de 6 anys: no és obligatori portar mascareta, per tant, es
mantindran les distàncies de seguretat entre els infants que no pertanyin a un
mateix grup estable en l’horari lectiu. Tot i així, aquest grup d’edat tindrà l’opció de
portar mascareta si així ho creu convenient la pertinent família.

2. Neteja, desinfecció i ventilació
Es disposarà d’una planificació dels espais de l’escola que s’utilitzaran per a les extraescolars, perquè
abans de l’inici de les activitats estiguin degudament desinfectats. En cap cas els espais utilitzats
seran els que utilitza habitualment un grup d’alumnes estable.
Zones interiors
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors, per tant,
es ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels alumnes, durant 10 minuts
cada vegada. Les aules que s’utilitzin per a les activitats extraescolars han de poder ser
adequadament ventilades, així que, si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les
activitats.
Una vegada hagi finalitzat l’activitat extraescolar es portarà a terme la posterior desinfecció seguint
les recomanacions del document “Neteja i desinfecció en els establiments locals de concurrència
humana”, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Les taules i les cadires de les taules s’hauran de netejar i desinfectar després de les activitats, com
també tot el material que s’utilitzi. Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui
possible i caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de grup.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en
les manetes de les portes.

Zones exteriors
Són espais de baix risc de transmissió del coronavirus, per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais
com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure, com serà amb
l’activitat extraescolar esportiva “multiesports”, que es portarà a terme en el pati de l’escola o en
altres zones verdes del municipi.
Per a la seva neteja i desinfecció del material immoble del pati de l’escola i de tot el material que
s’utilitzi, també es seguiran les indicacions establertes en el document “Neteja i desinfecció en espais
exteriors de concurrència humana”, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

3. Gestió de casos
En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 en l’activitat extraescolar:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com
a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a
través d’ells amb el servei de salut pública.
La família o persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i
la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas
que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.
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Tot el procediment a seguir es realitzarà en coordinació amb l’escola.
Cada monitor/a de l’activitat extraescolar portarà un registre amb els dies i les hores que els infants
han assistit a l’activitat per poder fer el corresponent seguiment de contactes en el cas que sigui
necessari.

4. Fluxos de circulació
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc i moment determinat en el centre s’establiran circuits
i s’organitzarà la circulació dels infants i monitoratge de les diferents activitats extraescolars.
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