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1. Introducció i objectius del pla 

 

Davant de la situació actual en la que ens trobem i la preocupació de la seguretat dels infants i el neguit 

que tenen les  famílies hem creat un protocol seguint totes les directrius conjuntament amb el protocol 

de l’Escola. 

A causa de totes les mesures que s'han de prendre per fer front a l'epidèmia de Covid-19 estem davant 

d’un “inici de curs molt especial, que no és com els altres”. 

Durant aquests dies s’ha estat preparant el centre adaptant-lo a nivell organitzatiu, pedagògic i sanitari, 

per un bon inici de curs, i tant les activitats extraescolars com les acollides també s’han adaptat a les 

noves necessitats. 

 

Lamentem que degut als canvis constants d’informacions i protocols, rodes de premsa, no s’hagi pogut 

donar informació a les famílies fins gairebé una setmana abans de començar. 

 

Aquest és un pla d’organització bàsic i provisional (pels espais, les entrades i sortides, les franges 

horàries...) que serà aprovat per la direcció de l’escola, i que durant el curs escolar pot anar variant 

segons les necessitats. 

Amb aquest pla d’actuació volem establir les bases per poder oferir unes activitats extraescolars amb 

les màximes garanties durant tot el curs escolar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.capgros.com/actualitat/mataro/risc-rebrot-mataro-es-torna-enfilar-perillosament_800509_102.html
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2. Requisits als centres educatius 

 

Què s’ha de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

 No es pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb 

antitèrmics. 

 Totes les persones més grans de 6 anys han d’entrar amb la mascareta ben posada. 

 No es pot tenir cap d’aquests símptomes: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Febre superior a 37,5º,  

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll 

 Alteració del gust o de 

l’olfacte 

 Vòmits o diarrees 

 Mal de cap 

 Malestar 

 Calfreds 

 Dolor muscular 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/#bloc1
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3. Ús de la mascareta 

 
En entrar al centre els infants i el personal del centre han de portar la mascareta. 

 

En les activitats extraescolars hauran de portar la mascareta des de que el monitor/a els recull fins 

arribar al lloc on impartirà l’activitat extraescolar. Totes les activitats extraescolars s’impartiran amb 

mascareta menys les esportives, sempre que garantim la distància d’1,5m. 

 

En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres 

grups estables, de P3 a 6è.  

 

Al pati, hauran de portar la mascareta si coincideixen amb altres grups. 

 

Els monitors hauran de portar sempre la mascareta durant la seva jornada laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE L’1 D’OCTUBRE DE P3 A 6È  CALDRÀ QUE TOTS ELS INFANTS PORTIN 

MASCARETA, PER REALITZAR  LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, JA QUE NO 

SÓN GRUPS ESTABLES D’AULA 
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4. Responsabilitat de detectar els símptomes 

 
Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, 

signaran (els nens/es que realitzen extraescolars, servirà la mateixa declaració que signen les famílies 

a l’escola) una declaració responsable a través de la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de 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 l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 

oportunes. 

 

5. Pla d’actuació en cas de possible cas de COVID 19 

 
 
En el cas que algun nen o nena presenti símptomes compatibles amb la COVID-19, la persona 

responsable el portarà a l’espai destinat (biblioteca) i estarà amb l’alumne fins que la família el vingui a 

buscar. Després, desinfectarà la taula i cadira que s’ha fet servir.  

 

La coordinadora de les activitats extraescolars trucarà a la família per a que vingui a buscar al nen/a.  

 

Se seguiran les actuacions indicades a les instruccions que ha fet arribar el Departament d’Educació. 
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6. Organització de les activitats extraescolars 
 

Es prendran les mesures següents:  
 

 Es demanarà a les famílies que únicament sigui un adult qui acompanyi a l'alumne a l’escola, per 
tal d’evitar aglomeracions.  

 

 A cada una de les portes d’accés hi haurà cartells recordant que s’ha de mantenir la distància de 
seguretat. També l’ús de la mascareta. 
 

 Els monitors/es esperaran als seus infants en un punt  corresponent, mantenint la distància de 
seguretat entre grup i grup. 
 

 Abans de començar l’activitat es rentaran les mans i berenaran, i a continuació realitzaran 
l’activitat.  

 

 Els monitors/es garantiran que durant el recorregut fins al lloc on realitzen l’activitat, es 
mantinguin les mesures sanitàries i de seguretat.  

 

 Cap família podrà accedir a l’escola, sota cap concepte, mentre l’alumnat estigui realitzant 
l’activitat i un cop finalitzi. 

 

 
Rentat de mans: 
 
Nens/es 

 Abans i després de realitzar les activitats els nens/es es rentaran les mans 

 Abans i després d’anar al WC. 

 

 
      Personal de l’AMPA 

 

  A l’arribada al centre, abans del contacte amb els nen/es 

  Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

  Abans i després de mocar un infant. 

 

Es garanteix diversos punts de rentats de mans que seran desinfectats abans i després de 

realitzar qualsevol activitat. 
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6.1. Acollida matinal: 

Els nens/es que venen a l’acollida matinal,  hi haurà un monitor/a a la porta que els prendrà la 

temperatura, en el cas que no manifesti cap símptoma entrarà al recinte escolar i el monitor/a l’indicarà 

on ha d’anar. 

Durant el bon temps l’acollida matinal es farà a l’exterior i es ventilaran tant com sigui possible els espais 

interiors. El distanciament, com a element educatiu, ha de ser important en els moments significatius 

de l’activitat. 

En cas de que un monitor/a requereixi l’apropament, ho pot fer amb les mesures preventives adients. 

 

A l’hivern: 

 El grup d’infantil P3,P4 I P5 estaran ubicats dins la caseta de l’AMPA. 

 El grup de primària de 1R I 2N estaran al colomar. 

 El grup de primària de 3R I 4T estaran al gimnàs. 

 El grup de primària de 5È I 6É estaran a la biblioteca. 

 

En el cas que el nombre vagi incrementant l’escola dotarà de més espais i l’AMPA disposarà de més 

monitors/es. 

En cas de necessitat les famílies podran fer ús de l’acollida matinal esporàdica, a causa, de la situació 

que ens trobem aquests infants hauran de fer ús de la mascareta per poder estar amb la resta del grup 

estable que ve diàriament. 

DESDE L’1 D’OCTUBRE DE P3 A 6È  CALDRÀ QUE TOTS ELS INFANTS PORTIN 

MASCARETA, PER REALITZAR  LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, JA QUE NO 

SÓN GRUPS ESTABLES D’AULA 

 

6.2. Activitats extraescolars 

Com a mesura preventiva aquest any totes les activitats que es realitzin hauran de ser de grups 

estables, els infants no podran realitzar activitats d’un sol dia, o cada dia fer una diferent. 
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7. Horaris d’entrades i recollides 
  

ACOLLIDA MATINAL 
Horari Entrada 

 
7:30h a 9:00h 

(dilluns a divendres) 

 
PORTA DEL RIAL 
(caseta de l’AMPA) 

 

 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Horari LLOC I RECOLLIDA 

 
16:30h a 17:45h 

(dilluns a divendres) 

 
ESCOLA JOAN MARAGALL 

 

 
 

TEATRE 
Horari LLOC I RECOLLIDA 

 
16:30h a 18:00h 

(dilluns i dimecres) 

 
SERÀFICS 

 
 

HOQUEI 
Horari LLOC I RECOLLIDA 

 
16:30h a 18:00h 

(dimecres i divendres) 

 
COMPLEX FONT DE LES CREUS 

 

 
 

PISCINA 
Horari LLOC I SORTIDA 

 
10:15h a 11:00h 

(dissabtes) 

 
COMPLEX FONT DE LES CREUS 
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8. Organització de les entrades i sortides: 
 

Degut al flux i volum de nens/es que realitzen activitats extraescolars hem establert diferents punts de 

sortida de les activitats extraescolars. 

En cap cas, les famílies NO PODRAN ACCEDIR dins del recinte escolar un cop que s’inicien i finalitzen 

les activitats. 

 

Sortides de les extraescolars 

Seran els mateixos monitors/es que aniran repartint els nens/es en els punts establerts. 

A continuació detallem els punts de sortida: 

ANGLÈS, INFORMÀTICA, ROBÒTICA, GUITARRA, CREACIONS ARTÍSTIQUES, IMAGINA I CREA 

la sortida serà pel RIAL SA CLAVELLA S/N  

(davant del camp de futbol). 
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VOLEI, FUTBOL, BÀSQUET i PATINATGE es farà per l’edifici RIAL SA CLAVELLA PORTA DEL 

XIFRÉ.              

 

             

 

 

IOGA, BELLUGA’T, BALL MODERN I JOC i MOVIMENT es farà per l’edifici ANNA MARIA RAVELL 
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9. Pla de neteja, ventilació i desinfecció. 

 
En el context actual de la prevenció de la pandèmia i la importància educativa i d’aprenentatge de les 

noves rutines i hàbits de les activitats extraescolars, caldrà posar molta atenció en els aspectes de la 

neteja i desinfecció. Es dedicarà temps, retolació i organització de les neteges i desinfeccions i estarà 

elaborat un pla de prevenció i higiene. 

 

 Per tal de garantir les mesures de seguretat sanitàries, es prendran les següents mesures dins 

l’edifici:  

 Gel hidroalcohòlic, desinfectant de superfícies, draps i sabó on es realitza l’activitat.  

 Dispensador de paper d’un sol ús a cada lavabo.  

 Dispensador de gel hidroalcohòlic abans d’accedir al vestíbul de l’edifici.  

 Cartellera recordant les mesures de seguretat 

 

*L’empresa de neteja contractada per l’Ajuntament es farà càrrec dels dispensadors de sabó, així com 

del sabó i del desinfectant de superfícies, tal i com marquen les instruccions del Departament 

d’Educació, i s’encarregarà de la neteja i desinfecció dels espais. 

 

Material: 
 

 Abans i després de realitzar les activitats els monitors/es desinfectaran el material emprat en cada 
activitat. 
 

 En les activitats que els infants hagin d’escriure o pintar tindran el seu propi material. 
 

 

 En l’activitat de patinatge, en el cas que les famílies no puguin assumir el cost de comprar patins, 
hauran de portar una bossa a ser possible de roba amb el nom del nen/a i podran fer ús dels que 
disposa l’AMPA, durant tot el curs els seus fills utilitzaran els mateixos patins. 
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10. Pla d’actuació i protocol activitat de piscina:  

  
 
Benvolguts/des pares i mares de cursetistes, 

En aquest curs de natació que comença, i amb motiu de la COVID-19, s’han hagut de prendre una 
sèrie de mesures excepcionals d’higiene i de desinfecció, que a continuació detallem, i que seran 
aplicables fins a nou avís. 

En primer lloc us comuniquem que, tots aquells nens que havíem de  recuperar tant la part del segon 
trimestre del curs 2019/20 com tot el tercer trimestre del mateix curs, començaran el mes de setembre 
(el dia que estiguin inscrits). 

L’horari del grup de Petits (nascuts entre el 2015 i el 2018) de dilluns a divendres ha variat, i serà a 
les 17,15 hores i fins les 18,00 hores. 

Per poder desinfectar de la zona de vestidors i les zones de peus nets del recinte de piscina, els 
cursetistes només podran accedir al vestidor 10 minuts abans de l’inici del curs per poder canviar-se, 
i només tindran 10 minuts per canviar-se després  de l’activitat. És molt importat que es respecti 
aquest temps tant a l’entrada com a la sortida. 

Les dutxes dels vestidors de cursos de natació estaran fora de servei. Els tècnics esbandiran als 
cursetistes abans de tornar el vestidor, de tal forma que ells només hauran d’assecar-se i vestir-se. 

Als vestidors estaran senyalitzats per tal de mantenir la distància física de seguretat i només es podrà 
entrar un adult per cursetista per tal d’ajudar-lo. 

És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, tan pels acompanyants com pels cursetistes a partir 
de 6 anys en tota la instal·lació, mantenint igualment la distància de seguretat. 

El primer dia de curs, el director de la instal·lació, un cop que els nens estiguin fent el curs, us ajudarà 
a resoldre qualsevol dubte o aclariment que tingueu; igualment, restem a la vostra disposició tant el 
coordinador com des de recepció. 

D’altra banda, la realització de les sessions de portes obertes queden suspeses fins 
a l’avaluació de la normativa del moment. 

L’equip tècnic no disposarà de material de préstec (casquets de bany, ulleres...) 

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i comprensió per les mesures adoptades. 

Que tingueu un bon curs. 

 
L’equip d’Uesports Arenys de Mar 
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11. Normativa activitats extraescolars 

1. Complimenteu la graella d’inscripció (una per cada participant). 
2. Les quotes mensuals es pagaran mitjançant domiciliació bancària i el rebut serà girat el dia 10 del mes en curs. No 

és possible fer-ho en efectiu al despatx de l’AMPA. Per a qualsevol activitat, inclòs el servei Acollida de tarda, 
Acollida Matí i la Mostra de Teatre Escolar, cal tenir pagada la quota de l’AMPA. 

3. L’AMPA està obligada a contractar una pòlissa d’assegurances per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada de 
la realització de les activitats extraescolars. Aquesta pòlissa és obligatòria per cada nen/a inscrit a alguna activitat i 
serà de 5,00€ per nen/nena i curs. 

4. En el moment de la inscripció, s’haurà de pagar en efectiu l’import de la quota del mes d’octubre més l’assegurança. 
No es farà cap inscripció si no s’està al corrent del pagament dels rebuts que estiguin pendents de cursos anteriors. 

5. Per poder realitzar qualsevol activitat extraescolar s’ha d’abonar la quota anual de l’AMPA de 20€ per família.  
6. La participació en qualsevol de les activitats inclou l’autorització als seus responsables de traslladar els inscrits en 

cas de necessitat urgent, al centre sanitari més proper. 
7. Els alumnes inscrits poden canviar d’activitat durant el curs o deixar-la, sempre i quan s’avisi abans del dia 25 de 

cada mes. L’activitat que es comenci amb el mes s’haurà de pagar fins a la fi d’aquest, independentment de 
l’assistència o absència del nen/a. 

8. El mes d’octubre no s’admetran canvis ni baixes, però sí inscripcions per al mes de novembre.  
9. Si per raons alienes a la nostra voluntat una activitat ocasionalment no es pot dur a terme (per pluja, malaltia o 

absència del monitor/a...), es realitzarà una altra activitat alternativa. 
10. Les altes i baixes de l’activitat de Piscina són trimestrals: d’octubre/desembre, gener/març i abril/juny. 
11. Es prega puntualitat a l’hora de recollir els nens/es de l’activitat. Els nens que facin l’activitat al pavelló o camp de 

futbol, s’hauran de recollir a la porta del mateix. Penseu que el monitor també ha de poder complir el seu horari 
personal. A partir del moment que acaba l’activitat, ni l’AMPA ni els monitors es fan responsables dels nens/es. 

12. Nadal, Setmana Santa i el mes de juny es cobraran sencers i, per qüestions organitzatives, no s’accepten baixes a 
partir del dia 1 de maig. 

13. Es farà el 15% de descompte a les famílies nombroses i/o monoparentals, presentant el carnet corresponent. 
14. Es farà el 15% de descompte als nens/es que realitzin tres activitats extraescolars o més. 
15. L’AMPA es reserva el dret a donar de baixa un nen/a de les activitats que realitzi, previ avís a la família, si la comissió 

d’activitats extraescolars considera que el seu comportament perjudica el normal desenvolupament de l’activitat o 
si no s’està al corrent de pagament de l’activitat. 

16. Si la vostre entitat bancària ens retorna el rebut corresponent al pagament de les activitats, es cobraran les despeses 
corresponents (4,00€). En el cas de què ens sigui retornat un rebut, s’haurà de liquidar en un termini màxim de 15 
dies, en cas contrari, el nen/a serà donat de baixa automàticament de l’activitat i l’AMPA no el recollirà al finalitzar 
les classes. 

17. Aquest curs es faran les inscripcions a partir del dilluns 12 de setembre de les 9h a 10h  del matí i de 16:00 h. a 18:30 
h. de la tarda.  

18. Per a qualsevol dubte o problema que sorgeixi, us agrairem que us adreceu personalment al despatx de l’AMPA, 
que restarà obert de dilluns a divendres de 15:00 h. a 18:00 h. de la tarda. 

19. A les activitats de PATINATGE, FUTBOL i VOLEIBOL, el nivell es regirà pel criteri del monitor, i no per la conveniència 
horària. 

20. La Junta de l’AMPA es reserva el dret de suspendre una activitat si no s’arriba al mínim de participants establert. Per 
cobrir les despeses de les activitats (materials, sou monitors, Seg. Social...) necessitem un mínim de 6 participants 
per dia i hora d’activitat. 

21. Cada activitat té un màxim de participants establert, en el cas de superar-se, s’obrirà una llista d’espera per rigorós 
ordre d’inscripció. 
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*EN CAS DE CONFINAMENT D’UN ALUMNE L’AMPA NO RETORNARÀ ELS REBUTS A LES 

FAMÍLIES, HEM DE PENSAR QUE SOM UNA ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE I ELS 

MONITORS/ES SEGUIRAN TREBALLANT. GRÀCIES PER LA VOSTRA COMPRENSIÓ. 

 

 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte a través: 

 

E-mail: maragall.ampa@gmail.com 

 

Telèfon: 93. 795.82.06  Mòbil: 623.04.33.01 

 

En cas de necessitat podeu adreçar-vos a la caseta de l’AMPA, en horari de 8h 

10:00h i de 15:30h a 18:00h. Sereu atesos esglaonadament. 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 

mailto:maragall.ampa@gmail.com
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