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1.- Ús de mascaretes.
L'ús de les mascaretes serà obligatori tant per els nens/es com per els monitors/es de l'actvitat en
tot moment, exceptuant les situacions següents:

• Durant l'explicació de les actvitats o jocs el monitor/a podrà treure's la mascareta sempre i
quan mantngui una distància superior a 2 metres amb el grup i sigui indispensable fer-ho, 
tornant-se-la a posar immediatament al fnalitzar aquesta.

• Els nens i nenes podran treure's la mascareta durant la realització d'actvitats en que es 
pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre els partcipants en tot moment 
i/o la mascareta sigui contraproduent degut al caràcter dinàmic i d'esforç que requereixi 
l'actvitat.

2.- Grup estable.
El grup de nens i nenes inscrits a l'actvitat en qüestó actuarà com a grup estable des de l'inici del 
curs fns a la fnalització d'aquest, respectant les mesures redactades en aquest document.

3.- Especifcació d'entrades i sortdes.
Entrades

• Els monitors/es de l'actvitat recolliran de manera esglaonada als nens i nenes de la seva 
aula i es dirigiran al punt de trobada acordat on s'iniciarà l'actvitat.
En el punt de trobada els nens/es s'asseuran per berenar mantenint la distància de 
seguretat amb la resta de companys/es.

Sortdes
• En aquest espai serà important evitar barrejar els nens/es durant la recollida de les 

actvitats. Caldrà demanar molta implicació a l éntorn familiar dels nens/es, així com evitar 
el fet de que un pare/mare reculli a part dels seus flls/es, a nens/es d'altres entorns 
familiars. 

4.- Normes d'higiene i prevenció.
• Abans de començar cada entrenament, es mesurarà la temperatura corporal de cada un 

dels nens/es per tal d'evitar que aquests tnguin febre i no n'estguin assabentats. La 
temperatura de referència serà 37'5º i es repetrà els cops que es trobin oportuns si el 
termòmetre dóna valors alts o sospitosos de ser erronis.
En cas d'enregistrar valors superiors a 37'5º es trucarà per informar a les famílies i 
aquestes hauran de procedir a la recollida immediata del nen/a en qüestó.

• Els nens i nenes hauran de portar les seves coses en una motxilla, que sigui fàcil de 
gestonar on deixar-ho tot organitzat i controlat.

• Cada esportsta haurà de portar la seva ampolla d’aigua i no podrà compartr-la.

5.- Normes d'ús de vestdors i neteja dels mateixos.
Disposarem d'un WC d'ús exclusiu pels nens/es de l'extraescolar. En arribar de les aules els nens i 
nenes passaran un per un per rentar-se les mans abans d'iniciar l'extraescolar i en fnalitzar-la 
abans de marxar a casa.

6.- Material.
En fnalitzar l'actvitat els monitors/es procediran a la desinfecció de tot el material emprat durant 
la sessió.


