
Protocol COVID-19 de l’ESPORT ESCOLARS de l’escola Tagamanent 
 
Segons les instruccions rebudes, fins el moment, l’AFA de l’escola Tagamanent ha elaborat 
un  protocol de mesures sanitàries de prevencio del COVID-19 per poder realitzar “ La 
iniciació esportiva a través del joc “ i “ Ell Multiesport” en el pavelló de Can Violí.  
Aquest protocol es mantindrà fins que la situació de la COVID 19 no millori i es permeti l’ús 
habitual i normal de les instal·lacions. 
 
El contingut del protocol s’ha basat en el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de 
Catalunya redactat per la Secretaria General de l’Esport i en base al protocol redactat per 
l’ajuntament de la Garriga. 
 
Es tracta d’un document viu, que caldrà anar modificant en funció de l’evolució que tingui la 
COVID 19 dins el municipi de la Garriga. 
 

● Abans de l’activitat fisico-esportiva, els  nens i les nenes podran berenar.  
El grup de mitjans que fa l’activitat de Multiesport ho farà al pati de l’escola amb la monitora i 
monitor mentres que esperen la sortida dels infants de P4 i P5 que fan l’activitat d'iniciació 
esportiva. Un cop arribin els petits podran berenar. 
Tots dos grups aniran amb el monitor i la monitora al pavelló de can Violí amb la mascareta 
posada 
 
MESURES ESPECÍFIQUES en el PAVELLÓ DE CAN VIOLÍ 
 
1- L’entrada es realitzarà per la porta principal. 
2- Totes les nenes i els nens del grup han d’entrar de manera conjunta dins la instal·lació 
amb el monitor i monitora corresponent 
3- No es podrà accedir a la pista fins que hagi sortit el grup anterior i s’hagi desinfectat 
l’espai i els avisi el conserge. 
4- El conserge prendrà la temperatura i el monitor/la monitora del grup posaran el gel 
hidroalcohòlic per desinfectar les mans. 
5- La sortida es realitzarà per la porta d’emergència del davant dels vestidors. 
6- Els familiars i acompanyants no podran accedir a la instal·lació. 
7- Els nens i les nenes només podran utilitzar l’espai de pràctica esportiva i el lavabo 
(desinfectar-se les mans cada vegada que s’entra i es surt del lavabo) 
8- Els vestidors i dutxes no es podran utilitzar. Per tant, caldrà venir amb la roba esportiva 
posada. 
9- És obligatori l’ús de mascareta, excepte durant la pràctica esportiva. 
10- Cal portar una ampolla d’aigua ( la mateixa que els infants utilitzen a l’escola) 
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