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PROTOCOL COVID19 
 

Com ja sabeu, aquest es un curs molt especial degut a la situació de pandèmia que estem vivint.  
Per això apliquem un protocol en línia amb l´escola per assegurar la protecció dels infants en 
quant a salut i higiene.  
Us informem de les mesures a seguir en quant a les activitats extraescolars. 
Estem segurs que tot anirà molt be i us demanem la vostra col·laboració. 
 

 Els grups de cada activitat seran estables al menys per trimestres.  

 Grups de 10-15. 

 Els espais seran prou amplis, es mantindrà el distanciament físic de 1´5m adaptant les 

activitats.  

 Els espais seran ventilats i desinfectats, així com tots els materials abans i després de 

l´activitat. Mantenint finestres obertes sempre que el temps ho permeti. 

 Tots els alumnes de primària i el monitoratge faran us de la mascareta durant l´activitat i 

el trasllat des de l´aula a l´espai de l´activitat, així com a la sortida.  

 En les activitats esportives està permès fer-les sense mascareta en els moments de 

màxima activitat física.  

 Els alumnes d´Educació Infantil, no els caldrà la mascareta durant el desenvolupament 

de l´activitat. Els monitors si, sempre.  

 Cada alumne ha de portar la seva mascareta i una ampolla d´aigua. 

 A totes les activitats comptem amb gel hidroalcohòlic, termòmetre, farmaciola, productes 

desinfectants per espais i materials etc...  

 Infants i monitors es rentaran les mans abans de començar l´activitat i a l´acabar- abans 

de sortir.  

 Es demana a les famílies que siguin molt puntuals a la recollida dels infants i que 

mantinguin també el distanciament fora de l´escola. La sortida i recollida serà per la 

porta gran de la pista i es demana que només entri un familiar amb mascareta.  

 En cas de qualsevol urgència, detecció de símptomes etc... es seguirà el mateix protocol 

que a l´escola marcat per el departament de salut, per això us demanem que durant 

l´activitat dels vostres fills tingueu els mòbils operatius per si haguéssim de contactar 

amb vosaltres. 

Us volem transmetre un missatge de tranquil·litat, vetllem en tot moment per que l´escola sigui 
un espai sa i segur on els infants puguin continuar amb la seva vida amb màxima normalitat tot 
educant-los per la nova situació.  
Seguim treballant per la gestió del temps lliure dels nens i nenes i per el servei a les famílies, 
mitjançant un projecte basat en els valors, la sociabilitat, la diversió i l´adquisició de 
coneixements i hàbits.  
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