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PROTOCOLS GENERALS COVID-19  EXTRA-ESCOLARS  A CENTRES EDUCATIUS 

 

1.- Aspectes organitzatius generals. 

 Naïfar signarà una Declaració responsable, com a entitat, relativa al compliment 

de determinats requisits vinculats a l’organització de les activitats extra-escolars 

de cada centre educatiu. 

 Naïfar farà arribar a les famílies  un model de “Declaració responsable” acrediti 

l’estat de salut del participant. Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les 

famílies a comunicar qualsevol canvi en aquest estat de salut i a comunicar, 

diàriament (en el cas dels casals de vacances) l’estat del participant. (annex 1) 

 Naïfar farà arribar a les famílies al començament de l’activitat un document amb 

tota la simptomatologia  a fi i efecte que l’infant eviti fer l’activitat amb cas de 

tenir aquestes simptomatologies. (annex 2) 

 Naïfar, la coordinació de cada centre i cada educador/a disposarà d’un llistat amb 

nom dels participants  i telèfons dels tutors per tal  de fer la traçabilitat en cas 

que es detectes un possible cas durant l’activitat. 

 El coordinador de cada centre serà el responsable del compliment dels protocols 

Covid-19. 

 Naïfar crearà per cada centre un Pla de Confinament que estableixi el 

procediment a executar en el cas que calgui produir-se aquest confinament.  

Aquest “Pla de confinament” constarà de:  

 - Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la coneixença   

    d’un cas.   

 - Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats. 

 - Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de     

    dades de traçabilitat. 

 - Identificació de la zona d’espera (abans de l’abandonament de     

      l’activitat).  
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2.- Aspectes generals en quant a les activitats. 

 

  En totes les activitats de primària serà obligatori l’ús de la mascareta tret 

d’alguna excepció (piscina i en algun moment puntual alguna activitat esportiva). 

 Els 15 primers minuts de l’activitat serviran per berenar a  l’exterior i s’aprofitarà 

aquest moment per ventilar l’espai si  és necessari.  

 Abans de començar qualsevol activitat serà obligatori el rentat de mans. A 

l’acabar l’activitat  es farà  igualment  rentat de mans. 

 Un cop acabat l’activitat es desinfectarà els espais  utilitzats (taules, cadires, 

ordinadors etc) i es ventilarà l’espai. 

 Es procurarà no barrejar  infants de  primària i infantil i en cas d’haver de 

barrejar-los es recomanarà que els infants d’infantil utilitzin també la mascareta. 

 Es garantirà la distancia mínima de seguretat de cada activitat marcada per Salut 

(veure apartat activitats extraescolars). 

 Sempre i quan sigui possible els participants portaran el seu material propi i  no 

es podrà compartir. Un cop acabada l’activitat és responsabilitat de les famílies 

desinfectar aquest material  fins la propera sessió. 

 En cas d’haver de compartir algun tipus  de material aquest es desinfectarà 

després de cada us. 
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3.- Servei d’acollida  

 

 Les  famílies faran entrega dels infants a l’exterior de les aules o de l’espai 

determinat per fer el servei. En cap  cas podran accedir a l’interior del centre 

 Els/les  educadors/es prendran la temperatura a l’entrada i portaran un registre 

diari. En cas de tenir una temperatura superior a 37,3 s’esperarà 10 minuts i es 

tornarà a prendre la temperatura. En cas de seguir amb la mateixa temperatura 

i/o augmentes l’infant no podrà accedir al servei i s’avisarà a la direcció del centre 

per tal d’activar el protocol si fos necessari. 

 Els alumnes de primària i infantil faran us del servei en espais diferenciats. 

 A primària serà obligatori l’ús de mascareta. 

 Un cop acabat el servei els /les educadors/es acompanyaran als infants a les 

seves respectives aules. 
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4.- Activitats extra-escolars 

 

TOTES LES ACTIVITATS EN ESPAIS INTERIORS ES REALITZARAN SEMPRE QUE SIGUI 

POSSIBLE A L’ESPAI DE CAN PONS (ANTIGUES ESCOLES) 

 

  

Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, ioga... 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents 

grups.  Ús dels vestuaris per part del grup estable.  

 Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al 

terra).  

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

Jocs esportius 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

gimnàs, si és el cas.  

 Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.  

 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure 

 En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, 

mantenir les finestres obertes durant tota l’activitat.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

Arts marcials (taekwondo, judo, karate...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al 

centre.  Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables 

durant tot l’entrenament.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

caldrà mantenir la distància de seguretat 
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Esports de raqueta (tennis, pàdel)  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

pavelló, si és el cas.  

 Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En 

cas contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) 

entre infants i adolescents.  

 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.  

 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  

 En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir 

les finestres obertes durant tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

s’haurà de mantenir la distancia de seguretat 

 

 

Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...) i idiomes  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tota l’activitat.  

 Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

 Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi 

canvi de grup. 

 

 

Escacs  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

 Dins de l’aula,  intentar mantenir la distància mínima d’1 metre.  

 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
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Robòtica i TIC 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Dins de l’aula, intentar mantenir la distància mínima d’1 metre.  Caldrà 

desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  

 Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.  

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 

 

Esports de rodes (skate, scooter, patinatge)  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament.  

 Els estris utilitzats (patins, scooter, skate) seran d’ús exclusiu per part de 

l’infant . 

 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.  

 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  

 En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir 

les finestres obertes durant tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

s’haurà de mantenir la distancia de seguretat. 

 

 
Activitats aquàtiques (natació)  

 A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 

 L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent.  

 Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 

d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 

distància de seguretat. 

 

 
Autocar piscina  

 Serà obligatori l’ús de mascareta per part de tots els participants dins l’autocar. 

 Cal rentar-se les mans abans i després de pujar l’autocar.  

 L’autocar complirà  la normativa vigent en relació a transport escolar.  
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Escola de Natura  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tota l’activitat.  

 Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

 Es prioritzarà les activitats a l’aire lliure sempre hi quan sigui possible. 

 Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi 

canvi de grup. 
 

 



ATLÈTIC CATALÀ, F. S. 

PROTOCOLS D’HIGIENE I SEGURETAT, COVID-19 

 

Aquestes mesures s’adeqüen al protocol de referència elaborat per la FCF, en base a 

l’annex 1 del Pla d’acció per al desconfinament esportiu de Catalunya, així com al 

previst al Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 

sanitària provocada per la COVID-19, i la resta de normativa aplicable, com ara la 

prohibició anunciada en les darreres hores pel Govern de la Generalitat sobre reunions 

amb més de 10 persones. 

 

En aquest sentit, els protocols principals a seguir són: 

 

- Les famílies estaran informades d’aquest protocol i signaran conforme en són 

coneixedores i n’estan d’acord. 

 

- La realització dels entrenaments es farà per grups de 10 infants prioritzant les 

activitats on es puguin mantenir 1,5 metres de distància. 

 

- Els infants seran recollits per un dels entrenadors respectant els itineraris marcats per 

l’escola: infantil sortint per la sortida més propera a les aules (al costa de l’escala) i 

primària pel vestíbul recollits per un altre entrenador/a. La resta sortirà per la sortida 

més propera a la pista i vindran directament. 

 

- En arribar, l’entrenador/responsable de l’equip prendrà la temperatura a cada 

jugador/a mitjançant un termòmetre/pistola d’infrarojos. En el cas que detecti una 

temperatura superior als 37,5 graus en un infant o entrenador, se’l aïllarà en un dels 

vestidors de la pista i es contactarà de seguida amb el pare/mare per tal que el/la 

vingui a recollir. 

 

- També, abans d’incorporar-se a l’activitat, cada jugador/a ha de netejar-se les mans 

amb aigua i sabó al lavabo per torns. També disposarem de gel hidroalcohòlic per anar 

desinfectant les mans durant l’entrenament.  

 

- Tothom ha d’acudir obligatòriament amb mascareta protectora fins a la pista 

d’entrenament. Un cop incorporats a l’entrenament i/o partit, i d’acord amb el protocol 

de la Generalitat, l’ús de la mascareta no serà necessari per realitzar l’activitat 

esportiva. 

 

- L’ús de dutxes i vestuaris NO és permès o estarà restringit (cada responsable d’equip 

mantindrà informats els seus jugadors/es sobre l’evolució d’aquestes restriccions). 

D’igual manera, es controlarà que l’accés al WC es faci de manera esglaonada. 

 

- Els entrenadors desinfectaran els materials (pilotes, etc.) que es facin servir, després 

de cada sessió d’entrenament amb un esprai desinfectant. 

 

- Sortida dels entrenaments: A l’igual que l’entrada, la sortida dels jugadors/es es 

realitzarà de manera ordenada, evitant aglomeracions i per la porta exterior més 



propera a la pista, com sempre. Els pares/mares han d’esperar el nen/nena a l’exterior. 

 

- A l’hora de berenar serem especialment curosos amb la distància de seguretat. 

 

- Els entrenadors portaran mascareta durant tota l’activitat. 

 

Des del Club estem en contacte amb els organismes competents per tal d’actualitzar, 

si escau, el present protocol a la normativa vigent i d’adaptar el que calgui als 

requeriments que les autoritats vagin establint. Els canvis que hi puguin haver seran 

informats oportunament. 

 

Atentament, 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 



ATLÈTIC CATALÀ, F. S. 

PROTOCOLS D’HIGIENE I SEGURETAT, COVID-19 

 

Aquestes mesures s’adeqüen al protocol de referència elaborat per la FCF, en base a 

l’annex 1 del Pla d’acció per al desconfinament esportiu de Catalunya, així com al 

previst al Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 

sanitària provocada per la COVID-19, i la resta de normativa aplicable, com ara la 

prohibició anunciada en les darreres hores pel Govern de la Generalitat sobre reunions 

amb més de 10 persones. 

 

En aquest sentit, els protocols principals a seguir són: 

 

- Les famílies estaran informades d’aquest protocol i signaran conforme en són 

coneixedores i n’estan d’acord. 

 

- La realització dels entrenaments es farà per grups de 10 infants prioritzant les 

activitats on es puguin mantenir 1,5 metres de distància. 

 

- Els infants seran recollits per un dels entrenadors respectant els itineraris marcats per 

l’escola: infantil – c/Santa Maria, CI – c/Pius XII, CM – entrada barri menjador. Pel que 

fa els nens i nenes de 5è i 6è, haurien de venir a la pista exterior també. 

 

- En arribar, l’entrenador/responsable de l’equip prendrà la temperatura a cada 

jugador/a mitjançant un termòmetre/pistola d’infrarojos. En el cas que detecti una 

temperatura superior als 37,5 graus en un infant o entrenador, se’l aïllarà en un dels 

vestidors de la pista i es contactarà de seguida amb el pare/mare per tal que el/la 

vingui a recollir. 

 

- També, abans d’incorporar-se a l’activitat, cada jugador/a ha de netejar-se les mans 

amb aigua i sabó al lavabo per torns. També disposarem de gel hidroalcohòlic per anar 

desinfectant les mans durant l’entrenament.  

 

- Tothom ha d’acudir obligatòriament amb mascareta protectora fins a la pista 

d’entrenament. Un cop incorporats a l’entrenament i/o partit, i d’acord amb el protocol 

de la Generalitat, l’ús de la mascareta no serà necessari per realitzar l’activitat 

esportiva. 

 

- L’ús de dutxes i vestuaris NO és permès o estarà restringit (cada responsable d’equip 

mantindrà informats els seus jugadors/es sobre l’evolució d’aquestes restriccions). 

D’igual manera, es controlarà que l’accés al WC es faci de manera esglaonada. 

 

- Els entrenadors desinfectaran els materials (pilotes, etc.) que es facin servir, després 

de cada sessió d’entrenament amb un esprai desinfectant. 

 

- Sortida dels entrenaments: A l’igual que l’entrada, la sortida dels jugadors/es es 

realitzarà de manera ordenada, evitant aglomeracions i per la porta exterior més 

propera a la pista, com sempre. Els pares/mares han d’esperar el nen/nena a l’exterior. 

 



- A l’hora de berenar serem especialment curosos amb la distància de seguretat. 

 

- Els entrenadors portaran mascareta durant tota l’activitat. 

 

Des del Club estem en contacte amb els organismes competents per tal d’actualitzar, 

si escau, el present protocol a la normativa vigent i d’adaptar el que calgui als 

requeriments que les autoritats vagin establint. Els canvis que hi puguin haver seran 

informats oportunament. 

 

Atentament, 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 



 

Mesures de protocol de tornada als 

entrenaments a l’Escola Francesc Macià que 

portarà a terme el Club Patinatge Artístic 

Vilassar de Dalt: 

 
 

🔹 Tots els patinadors hauran d’entrar per la porta assignada No es podran utilitzar els 
vestuaris. Tenim un lavabo assignat. 
 

🔸 Omplir document de responsabilitat Obligatori entregar-lo el primer dia. 
 

🔸  Netejar-se les mans al entrar i sortir de l’entrenament (El Club posarà el gel antisèptic) 
 

🔸 Es prendrà la temperatura abans d’entrar (demanem si us plau, que els pares no marxin fins 
se li hagi pres la temperatura al seu fill) 
 

🔸  Els nens hauran de portar la seva mascareta per venir a l’activitat, per sortir i per quan no 
estiguin fent esport. 
 

🔸  Estaran tots separats per un mínim de 2 metres a l’hora de posar i treure patins. 
 

🔸 Portaran cadascú la seva ampolla d’aigua identificada, no es podrà compartir 
 

🔸 Cada patinador haurà de portar els seus patins , ja que el Club no els podrà deixar. 
 

🔸 A l’hora de l’entrenament, cadascú tindrà el seu cono , i quan s’acabi l’exercici, cadascú 
s’haurà de posar on li marqui el seu cono (cada dia desinfectarem els conos amb l’aerosol 
higienitzant) 
 

🔸 NOMÉS podran entrar esportistes i personal tècnic  (pares/mares NO) 
 

🔸 Cada entrenador tindrà la mascareta posada durant els entrenaments. 

 

🔸 En cas de detectar un alumne amb símptomes, s'aïllarà en un vestuari del porxo i estarà 
acompanyat per un monitor. No s'entrarà dins de l'edifici. 

🔸 Si hi ha un cas amb símptomes o que se li ha fet la PCR, haurà d'informar al club i aquest 
també informarà a l'escola. Es seguiran els canals pertinents i s'aplicarà el protocol. 

 
Atentament, 
Junta de Patinatge Artístic Vilassar de Dalt. 
Vilassar de Dalt, 15 de setembre de 2020. 

PER A QUE UN 
PATINADOR/A 
PUGUI 
ENTRENAR 
CALDRÀ: 

Tingui absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 ( Febre a 
partir de 37,5 graus, tos, dificultad respiratòria, malestar, diarrea..) o qualsevol 
altre quadre infecciós. 

Que no sigui o hagi estat positiu per SARS-cov 2 durant els 14 dies anteriors. 

Que no hagi estat en contacte amb un positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 



INFORMACIÓ I NORMATIVA EXTRAESCOLARS 
COVID-19 VILASSAR 

 
 

 
 
-Abans de començar l'activitat, la sala serà netejada i desinfectada 
pels mestres, al igual que es farà la desinfecció de tot el material 
que els nens han de fer servir amb desinfectants homologats 
 
-Els alumnes seràn recollits i portats al Gimnàs de l'escola on 
farem l'activitat. 
 
-Els nens i nenes berenaran al porxo exterior en distancia de 1´5 
metres de distància 
  
-l´entrada al gimnàs serà en fila amb distància de 1´5 m entre 
alumne i alumne i s´afectuarà desinfecció de mans amb 
hidroalcohol o producte homologat i lectura de temperatura amb 
termometre d´infrarrojos i canvi dels mitjons per uns de nets que 
portaran de casa 
 
-No es farà ús dels vestuaris fins nou avíss 
 
-En cas de que un dels alumnes no es trobi bé, farem ús d'un dels 
vestuaris tal i com sen's ha indicat per part de l'escola previ avís a 
un dels responsables del Centre o del Afa de l'escola, per poder 
aillar-lo fins que els seus pares o algú vingui a recollir-lo. 
 
-Tots els nens i nenes han de dur mascareta o pantalla facial 
(recomanem pantalla) o si volen les dues coses 



 
-Portaran cada dia una ampolla d'aigua individual i una tovallola 
gran 
 
-Els alumnes a classe estaran a una distància de 1´5 metres 
 
-Farem una higiene molt insistent de mans abans i durant les 
classes si es necessari 

 
- Els pares seran puntuals a la recollida dels alumnes i es situaran 
en distància de 1´5 metres de distància 

 
- Les comunicacions de pares amb mestres serà en mida del 
possible via telèfon i whatsapp 

 
-Els pares esperaran als nens i nenes a la sortida del l'escola, pel 
barri de Santa Maria. 

 
- No podrà haver sota cap concepte cap alumne a classe que 
tingui: febre, tos, encostipat, signes de Covid-19, que tingui 
familiar a casa en quarentena per Covid. 
 
- En cas de realitzar alguna cura, sempre serà amb la mascara 
possada ( els monitors no ens la treurem en cap moment de 
l'activitat) 
 
-En cas de coincidir en horaris amb alguna altre activitat, ens 
coordinarem amb ells a l'hora de realitzar les entrades i sortides 
per evitat tot contacte. 
 
 
-En cas d'un nen amb psintomes, avisarem als pares, aillarem el 
nen i serà confinat fins que li confirmin o no el positiu. No es 
comunicarà a la resta de pares fins que es confirmi el positiu 
 



 
-En cas de símptomes, avissarem als pares i ells serán els qui 
avisaràn al CAP. En cas de fer la prova i ser positiva, el CAP 
donarà les indicacions oportunes al Centre Escolar o a la 
extraescolar. 
 
TAEKWONDO 
GIMDANTAE 
669-29-33-23 
 
 


