
 

 

 

Pla d’organització d’activitats extraescolars curs 

2020-2021 

 

Organització de grups estables 

 

Infants: Grup de convivència estables 

Es realitzaran grups estables de màxim 12 infants (segons ràtio), intentant barrejar el mínim 

possible diferents cursos. Depenent del nombre d’inscrits, es realitzarà més d’un grup 

equitatiu en nombre de participants. Aquest grup es mantindrà junt durant tota la sessió i no 

es barrejarà amb cap altre grup. 

 

Tècnic 

S’assignarà un tècnic a cada grup, el qual serà el mateix per a tot el curs. El tècnic haurà de 

complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el de la distància de 

seguretat i de l’ús de la mascareta. 

 

Rentat de mans 

Als infants: 

- Es realitzarà abans de començar l’activitat i en acabar l’activitat 

- Abans i després d’anar al lavabo. 

Als tècnics: 

- A l’inici i al finalitzar l’activitat. 

- Abans i després d’acompanyar a un infant al lavabo. 

- Abans i després de qualsevol tipus de contacte amb l’infant (mocar-lo, netejar una 

ferida,...) 

En els punts de rentat es garantirà la disponibilitat de dosificador de sabó i tovalloles d’un 

sol ús (escola). 

 

Ús de la mascareta 

 

Infants de 3 a 6 anys: No obligatòria. 



 

 

 

De 6 a 12 anys: No obligatòria en el grup estable e indicada en l’entrada i sortida de 

l’activitat.  

Tècnics: Obligatòria si no es pot mantenir la distància de seguretat. 

 

En passadissos i lavabos els alumnes i monitors hauran de portar la mascareta si coincideixen 

amb altres grups estables. 

 

Termòmetre 

No es prendrà la temperatura al inici de l’activitat ja que, ja li hauran pres a l’escola. En el cas 

de que l’infant es trobi malament, se li mesurarà la temperatura per si té febre.  

Espais 

Hi haurà espais diferenciats per a cada grup (si és el cas) i no podran interactuar entre ells.  

En el cas de que dos grups realitzin l’activitat en un espai interior i no es puguin utilitzar 

diferents espais, es deixaran les finestres i portes obertes per a que l’espai estigui ben 

ventilat. Es mantindrà una distància prudent entre grups i no podran interactuar entre ells.  

En el cas d’una activitat a l’aire lliure, si coincideixen dos grups, es delimitarà els espais per a 

cada grup i no podran barrejar-se entre ells. 

 

Material 

S’intentarà, sempre que sigui possible, que el  material sigui d’ús individual. Abans de 

començar l’activitat i al finalitzar-la, els tècnics  desinfectaran el material utilitzat per als 

infants. 

 

Organització de les entrades i sortides 

El tècnic recollirà els infants a la sortida de l’escola i després d’una desinfecció de mans, 

s’ajuntarà el grup estable en el seu espai habilitat i berenarà. Un cop hagin berenat, 

mantenint la distància de seguretat, es procedirà a una altre desinfecció de mans i es 

començarà l’activitat. 

La sortida es farà a l’hora establerta en cas de només haver un grup i els pares es mantindran 

a la porta d’entrada per a la seva recollida. En el cas de que hi hagi més d’un grup a l’hora de 

sortida, es farà amb un decalatge de 10 min entre un grup i l’altre. Es demanarà ser molt 

puntuals a l’hora de la recollida per no barrejar grups. 

A la sortida, tots els infants i el tècnic portaran la mascareta posada. 

 



 

 

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid 

19 

 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.  

 

Abans de l’inici de l’activitat, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia amb el risc 

que això comporta i que per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

- Es comprometen a no portar a l’infant a l’activitat en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb el COVID-19 i comunicar-ho al tècnic per a poder 

prendre mesures oportunes. 

 

En cas que la situació epidemiològica ho requerís,  es podria considerar la implantació 

d’altres mesures addicionals com la pressa de temperatura (amb termòmetre a distància) a 

l’inici de l’activitat. 

 

Gestió dels casos 

No han d’assistir a l’activitat, els infants, tècnics o professionals que tinguin símptomes 

compatibles amb el COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per 

diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliaria. 

En el cas de detectar una  sospita de COVID-19, actuarem de la següent manera: 

- Es separarà a l’infant del grup i es portarà a una zona d’aïllament. 

- S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (infant i la persona que l’acompanyi). 

- S’ha de contactar amb la família per tal que vinguin a buscar a l’infant. 

- En el cas de presentar símptomes de gravetat s’haurà de trucar al 061. 

- El tècnic haurà de contactar amb el responsable de l’escola (coordinació, direcció, 

...), la persona que ens proporcioni el centre. 

La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència, per fer les actuacions 

necessàries. Si es decideix realitzar les proves, l’infant i la família restarà en aïllament 

domiciliari. 

Mentre no es confirmi el cas de positiu, es seguirà realitzant l’activitat normalment. 

En cas de positiu, s’avisarà a l’escola per a que avisi a Salut Pública. A partir d’aquí ja 

s’encarregaran del seguiment ells mateixos. 

En el cas de positiu,  interrupció de  l’activitat dins del grup estable durant 14 dies. 



 

 

 

 Normativa vigent actual. Aquesta normativa pot ser canviada depenent de les 

directrius del departament de Salut Pública i del departament d’Educació.  

Aquesta normativa s’adaptarà a la normativa específica de l’escola i el protocol 

pot ser canviat si la direcció del centre ho creu convenient. 

  


