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PLA DE FUNCIONAMENT SANITARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

CURS 2020/2021 
 
 

1. NORMATIVA 
 
Segons el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia per COVID-19 elaborat per la Generalitat de Catalunya el 
3 de Juliol de 2020 en l’apartat 5.8.4 Extraescolars: 
 
‘’Els centres poden dur terme les extraescolars previstes en la seva 
programació general anual, 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. A l’annex 6 s’inclouen 
recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars.  
Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per 
l’organitzador de l’activitat.’’ 
 
A l’ annex 6 del document trobem recomanacions per les activitats 
extraescolars segons el seu tipus. 
 
2.QUADRE D’ESPAIS ON ES DURAN A TERME LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 
 

ACTIVITAT DIA HABITUAL PLUJA 
Iniciació al futbol Dilluns de 16:30h a 17:45h ½ PISTA 

ESPORTIVA 
PORXO GIMNÀS 

Iniciació als Balls Moderns Dimarts 16:30 a 17:45h AULA 
POLIVALENT 

AULA 
POLIVALENT 

Creativitat i expressió manual Dimarts  de 16:30h a 
17:45h 

AULA INFANTIL AULA INFANTIL 

Iniciació esportiva Dimecres de 16:30h a 
17:45h 

½ PISTA 
ESPORTIVA 

PORXO 
SUPERIOR  

Món Màgic (Iniciació al teatre) Dijous de 16:30h a 17:45h AULA INFANTIL AULA INFANTIL 
Iniciació al patinatge Divendres de 16:30h a 

17:45h 
PISTA ESPORTIVA PORXO 

SUPERIOR 
Adventures in English Dimecres de 16:30h a 

17:45h 
AULA PRIMÀRIA AULA PRIMÀRIA 

Voleibol Dilluns de 16:30h a 17:45h ½ PISTA 
ESPORTIVA 

GIMNÀS o 
PORXO 
SUPERIOR 

Judo Dimarts de 16:30 a 17:45h GIMNÀS – PORXO 
SUPERIOR 

GIMNÀS o 
PORXO 
SUPERIOR 
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Guitarra Dilluns  de 16:30h a 17:45h AULA PRIMÀRIA AULA PRIMÀRIA 
Futbol Dimarts de 16:30h a 

17:45h 
PISTA ESPORTIVA PORXO 

SUPERIOR 
Patinatge Dimecres de 16:30h a 

17:45h 
½ PISTA 
ESPORTVA 

GIMNÀS 

Bàsquet Dijous  de 16:30h a 17:45h PISTA ESPORTIVA PORXO 
SUPERIOR 

Balls moderns Dijous  de 16:30h a 17:45h GIMNÀS – AULA 
POLIVALENT 

GIMNÀS – AULA 
POLIVALENT 

 
 

QUADRE ESPAIS EXTRAESCOLARS SANTA ANNA 2020/2021 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Gimnàs  Judo  Balls 

Moderns 
 

Pista 
Esportiva 

In. Futbol 
Voleibol 

Futbol In.Esportiva 
Patinatge 

Bàsquet In.Patinatge 

Aula 
Polivalent 

 In. Balls    

Aula 
Primària 

Guitarra  Adv. English   

Aula Infantil  Creat i 
Expressió 
 

 Món Màgic  

 
 
 
 

3. COMUNICACIÓ I SEGUIMENT DE LES INSCRIPCIONS: 
 
3.1.1 Abans d’iniciar les extraescolars: 

 
-Es compartirà amb les direccions de les escoles un Google Drive amb 
accés a les llistes per activitat actualitzada. 
 
- Es comunicarà amb 5 dies d’ antelació a la direcció de les escoles l’alta de 
nous participants. 
 
-Es facilitaran les dades dels treballadors i treballadores  del servei 
d’extraescolars, per en cas necessari, l’escola pugui contactar amb ells i 
elles. 

 
3.1.2 Durant el curs escolar: 
 
-Quan una família informi una baixa d’alguna extraescolar, es comunicarà a les 
direccions de les escoles i al monitor de referència de l’activitat. 
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4.PROTOCOLS PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
  
4.1.1 Recepció dels participants 
 
- Serà obligatori l’ús de mascareta tant per els infants majors de 6 anys com per 
el seu monitor/a de referència. 
 
-Una vegada vagin arribant els participants es posarà gel hidroalcohòlic a les 
mans dels participants. 
 
- Tant el cas d’infantil com el de primària, el monitor/a passarà per el passadís 
interior del centre per recollir als participants . 
- El monitor/a no entrarà a l’aula, es quedarà a la porta. 
 
4.1.2 Abans de començar l’activitat 
-Els participants i les participants hauran de berenar  amb el seu grup estable, 
mantenint la distancia de seguretat d’un 1,5 metres entre grups. 
 
- Una vegada acabin de berenar, tindran un espai de temps per jugar lliure 
sempre amb el seu grup estable i delimitant espais entre grups, si aquest espai 
no es possible hauran de dur mascareta els majors de 6 anys. 
 
4.1.3 Durant l’activitat 
 
- Tots els i les participants portaran mascareta excepte quan estiguin berenant, 
sempre separats per la distancia de seguretat d’1,5 metres. 
 
4.1.4 Al concloure l’activitat 
  
-Es desinfectarà el material que s’haigi fet servir durant la sessió. 
 
-Es desifectaran les mans tots i totes les participants. 
 
-Els i les participants majors de 6 anys portaran mascareta en el moment de 
concloure l’activitat i el monitor/a de l’activitat també. 
 
-Els pares/mares i tutors legals que vinguin a buscar els infants hauran de dur 
mascareta i no podran accedir dins del  centre. 
 
-La sortida es farà a la porta principal, entregant infant per infant i les famílies 
hauran de mantenir la distancia de seguretat entre elles. 
 
5.EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA COVID-19 
 
5.1.1En cas de que la simptomatologia en un o una participant:  
 
- S’aplicarà el protocol vigent a l’escola per aquest tipus de casos. 
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- S’informarà immediatament a l’escola i es facilitarà tota la documentació 
necessària per a poder fer un seguiment de la traçabilitat.  
 
-L’activitat conclourà amb normalitat, en l’hora marcada. 
 
 
5.1.2En cas de que la simptomatologia en una o un monitor: 
 
- Es proporcionarà un monitor substitut i s’avisarà a l’escola. 
 
- Si és per sospita o certesa d’haver contragut la COVID-19, s’informarà 

amb immediatesa a l’escola i es procedirà a facilitar els llistats de 
participants amb qui ha estat en contacte, sempre i quan, sigui necessari 
(en cas que el contacte amb el grup s’hagi produït durant les 48 hores 
anteriors). 

 
 
6.ANUL.LACIÓ DE L’EXTRESCOLAR PER MOTIUS RELACIONATS AMB 
LA COVID-19 
 
- En cas d’anul·lació de l’extraescolar per motius relacionats amb la 

COVID-19 es reprendrà l’activitat extraescolar manera telemàtica. 
 
-  Serà una condició obligatòria durant el mes en què s’hagi anul·lat 

l’activitat.  
 
- Si el tancament del centre o grup persisteix, impedint realitzar l’activitat, 

les famílies podran decidir si volen continuar telemàticament o donar-se 
de baixa de l’activitat. 

 
7. PER ALTRES MALALTIES O ABSÈNCIES 
 
-S’avisarà a la direcció de l’escola l’absència del monitor/a. 
 
-Incorporarem un monitor/a substitut/a que estigui format en els protocols 
sanitaris COVID-19 i tot informat del funcionament específic de les 
extraescolars del centre. 
 
8. EQUIP HUMÀ 
 
 -Es facilitarà el nom, cognoms i telèfon de contacte de tot l’equip de monitors 
que   treballi. 
 
- L’equip de monitors abans d’iniciar les activitats extraescolars rebrà una 
formació en temes de seguretat derivada de la normativa COVID-19. 
 
-És facilitarà tot el material, esmentat en l’apartat 7.1.3, en referència als 
protocols sanitaris i seguretat derivada de la normativa COVID-19. 
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- Tot l’equip signarà un document de responsabilitat sanitària, previ al inici, i un 
llistat de simptomatologia de manera diària, cada cop que li toqui realitzar 
l’activitat. 
 
 
 
9. LOGÍSTICA I MATERIALS. 
 
9.1.2 Definició de com ens mourem pels espais 
-Farem servir els lavabos més propers a les activitats, el monitor/a desinfectarà 
abans i després del seu ús. 
-El monitor/a acompanyarà al infant al lavabo. 
 
9.1.3: Material de protecció que tindrà a disposició el monitor/a. 
 
-Mascareta FPP2 
-Gel hidroalcohòlic 
- Spray desinfectant de superfícies 
-Termòmetre. 
 
 
10.DOCUMENTACIÓ PEDAGÒGICA 
 
-Amb les nostres activitats extraescolars busquem conformar un espai de 
pràctica per potenciar l’activitat física, artística, la relació social i els vincles 
d’amistat sempre dins un entorn educatiu, creatiu i lúdic. 
 
-Podríem destacar tres grans aspectes, les intencions educatives vers aquests 
participants: dimensió cognitiva i/o física, dimensió emocional, dimensió social. 
 
-Les eines que emprenem per desenvolupar la nostra metodologia son: 
programacions, fulls d’objectius bàsics, visites de seguiment del coordinador, 2 
informes de progrés durant el curs, contacte directe entre el monitor i les 
famílies entre d’altres. 
 
 
11. NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIALS I ESPAIS 
 
-Una vegada acabada l’activitat el monitor/a de referència desinfectarà els 
materials que s’han fet servir durant la sessió. 
 
11 ANNEX: Incloure Annex Activitats específiques Normativa Pla Escoles. 
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pl
a-escoles-2020-21.pdf 
 


