


1. Funcionament General

Ø Ràtios: Grups de convivència estables d’entre 10 i 15 alumnes. 

Ø Espais: Els espais on realitzarem les activitats seran els mateixos pel  grup estable durant tota la tarda, un cop 
finalitzi l’activitat es procedirà a la neteja de l’espai.

Ø Lavabos: Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi més d’un grup al WC. Tots els alumnes hauran d’anar amb 
mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i vingudes constants, tot el grup anirà al WC 
abans de l’activitat.

Ø Entrades i sortides: 
Ø Les entrades i sortides de l’escola es faran de manera esglaonada. 
Ø S’identificaran i senyalitzaran els accessos i sortides de cada activitat. 
Ø Tant els alumnes com les famílies hauran de portar mascareta posada.
Ø Recomanem que només vingui un familiar a recollir l’alumne. 
Ø Els familiars no podran accedir a l’interior de l’escola.



1a. Funcionament General

Ø Us de mascareta: 
Ø Tant l’alumnat com el personal haurà de portar posada la mascareta a l’entrada i sortida de l’escola, per anar al 

WC, als passadissos, espais comuns i quan ens traslladem d’un lloc a l’altre. 
Ø Els monitors/es portaran SEMPRE la mascareta posada durant tota l’activitat.
Ø Les activitats no esportives que es realitzin en espais tancats també serà d’ús obligatori la mascareta per a 

tothom.
Ø Els grups que no siguin del mateix curs serà d’ús obligatori la mascareta.

Ø Material Sanitari, de protecció i higiene: Cada activitat tindrà el seu KIT-COVID nominal amb: 
Ø Gel hidroalcohòlic
Ø Guants
Ø Mascaretes (només en cas que faci falta puntualment)
Ø Desinfectant de materials i espais

El monitor/a notificarà quan s’acabi algun dels productes per reposar-lo
Termòmetre frontal: Us exclusiu del monitor/a i coordinador/a à Es prendrà la temperatura a tot l’alumnat abans 
d’iniciar l’activitat.



1b. Funcionament General

Ø Requisits generals per a poder participar a les activitats: 

Ø Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

Ø No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o de simptomatologia compatible en els 14 dies 
anteriors. 

Ø En cas de presentar algun dels símptomes es notificarà telefònicament a la família perquè vingui a buscar a 
l’alumne i es procedirà a aplicar el PLA DE CONFINAMENT:

1. Portarem l’alumne a un espai separat i d’ús individual.
2. S’ha de posar mascareta quirúrgica (tant la persona que  ha iniciat símptomes com a la persona que quedi 
al seu càrrec).
3. Contactar amb la família perquè vingui a buscar l’alumne.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. Informar a la junta directiva de l’AFA i Direcció de l’escola i a través d’ells amb el servei de salut pública.



1c. Funcionament General

Ø Berenar: 

Ø Per minimitzar riscos NO ES BERENARÀ entre l´horari lectiu i les activitats extraescolars.
Ho hauran de fer a la sortida de l´activitat un cop recollits per les famílies.

Ø En cas de pluja: 

Ø En cas de pluja, les activitats que es realitzin a l’aire lliure (pati) no es podran reubicar perquè el gimnàs estarà 
ocupat per un altre grup, en aquest cas, es realitzarà una activitat paral·lela en una aula. 



2. ACTIVITATS: Bàsquet
Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 

vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi més 
d’un grup al WC. 

Ø Sempre que sigui possible l’activitat es realitzarà al pati, garantint així que cada alumne disposa d’una superfície 
mínima de 2,5 m². En espais interiors com el gimnàs, mantindrem la ventilació de l’espai amb les finestres obertes 
durant tot l’entrenament.   

Ø Quan sigui  possible, el material serà d’us individual, si no, es compartirà únicament dins del grup estable.

Ø Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot l’entrenament.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran el material esportiu després de cada entrenament.

Ø No es podran utilitzar els vestuaris.



2. ACTIVITATS: Bàsquet
Ø COMPETICIÓ:

L’entitat en la qual participem, el CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, www.ceeb.cat) està desenvolupant 
protocols específics per cada modalitat esportiva. De moment sabem que seguiran el protocol de represa de les 
activitats esportives i competicions de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC www.ucec.cat ).

El que s’ha aprovat recentment és:

- Signatura de declaració responsable per part de l’entitat
- Inscripcions esportistes amb els grups estables
- Competició i partits quinzenals
- Retràs en l’inici de la competició (Novembre 2020)
- Canvis un cop vagi avançant el curs esportiu i les condicions sanitàries tinguin una millora

http://www.ceeb.cat/
http://www.ucec.cat/


3. ACTIVITATS: Escola d’esports

Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 
vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi més 
d’un grup al WC. 

Ø Sempre que sigui possible l’activitat es realitzarà al gimnàs on mantindrem la ventilació de l’espai amb les finestres 
obertes durant tota l’activitat.  

Ø Quan sigui  possible, el material serà d’us individual, si no, es compartirà únicament dins del grup estable.

Ø Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot l’entrenament.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran el material esportiu després de cada entrenament.

Ø No es podran utilitzar els vestuaris.



4. ACTIVITATS: Teatre
Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 

vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi 
més d’un grup al WC. 

Ø Sempre que sigui possible l’activitat es realitzarà al gimnàs, mantindrem la ventilació de l’espai amb les 
finestres obertes durant tota l’activitat. En cas de realitzar-se en un altre espai, com l’aula de música, 
mantindrem també les finestres obertes.

Ø Durant tota l’activitat serà obligatori l'ús de mascareta i mantenir la distancia d’1,5 metres.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran el material esportiu després de cada sessió.

Ø No es podran utilitzar els vestuaris.



5. ACTIVITATS: Anglès creatiu

Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 
vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi 
més d’un grup al WC. 

Ø L’activitat sempre es realitzarà a l’aula de primer on mantindrem la ventilació de l’espai amb les finestres obertes 
durant tota l’activitat.  

Ø Sempre que es pugui, els materials seran d’ús personal individual.

Ø Durant tota l’activitat serà obligatori l'ús de mascareta i mantenir la distancia d’1,5 metres.

Ø Si és dona el cas, els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran els materials utilitzats a l’acabar 
l’activitat.



6. ACTIVITATS: Scooter
Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 

vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi més 
d’un grup al WC. 

Ø Sempre que sigui possible l’activitat es realitzarà al pati, garantint així que cada alumne disposa d’una superfície 
mínima de 2,5 m². 

Ø No es podran utilitzar els vestuaris.

Ø Cada alumne haurà de portar el seu scooter i equipament de seguretat. 



7. ACTIVITATS: Jocs pre esportius

Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 
vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi més 
d’un grup al WC. 

Ø Sempre que sigui possible l’activitat es realitzarà a l’aula de psicomotricitat  on mantindrem la ventilació de l’espai 
amb les finestres obertes durant tota l’activitat, i també al pati dels petits o al porxo.

Ø Quan sigui  possible, el material serà d’us individual, si no, es compartirà únicament dins del grup estable.

Ø Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot l’entrenament.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran el material esportiu després de cada entrenament.

Ø No es podran utilitzar els vestuaris.



8. ACTIVITATS: Musica’t

Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 
vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi 
més d’un grup al WC. 

Ø L’activitat sempre es realitzarà a l’aula de música on mantindrem la ventilació de l’espai amb les finestres 
obertes durant tota l’activitat.  

Ø Els instruments seran d’ús personal individual durant tota l’activitat.

Ø No s’utilitzaran instruments de vent.

Ø Durant tota l’activitat serà obligatori l'ús de mascareta i mantenir la distancia d’1,5 metres.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran els instruments utilitzats a l’acabar l’activitat.



9. ACTIVITATS: Patinatge
Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 

vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi més 
d’un grup al WC. 

Ø Sempre que sigui possible l’activitat es realitzarà al pati, garantint així que cada alumne disposa d’una superfície 
mínima de 2,5 m². 

Ø Quan sigui  possible, el material serà d’us individual, si no, es compartirà únicament dins del grup estable.

Ø Durant tota l’activitat serà obligatori l'ús de mascareta. Quan es treballi per parelles, es procurarà que es 
mantinguin estables durant tot l’entrenament.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran el material esportiu després de cada entrenament.

Ø No es podran utilitzar els vestuaris.

Ø Cada alumne haurà de portar el seus patins i equipament de seguretat. Durant el temps de posar i treure patins, 
serà obligatori l’ús de mascareta.



10. ACTIVITATS: Zumba
Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 

vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi 
més d’un grup al WC. 

Ø Sempre que sigui possible l’activitat es realitzarà a l’aula de psicomotricitat on mantindrem la ventilació de 
l’espai amb les finestres obertes durant tota l’activitat, i també al pati dels petits.

Ø Durant tota l’activitat serà obligatori l'ús de mascareta i mantenir la distancia d’1,5 metres.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran el material esportiu després de l’activitat.

Ø No es podran utilitzar els vestuaris.



11. ACTIVITATS: Robòtica

Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 
vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi 
més d’un grup al WC. 

Ø L’activitat sempre es realitzarà a l’aula de ciències on mantindrem la ventilació de l’espai amb les finestres 
obertes durant tota l’activitat.  

Ø Sempre que es pugui, els materials seran d’ús personal individual. Es repartiran les peces necessàries al principi 
per no fer intercanvis entre l’alumnat.

Ø Durant tota l’activitat serà obligatori l'ús de mascareta i mantenir la distancia d’1,5 metres.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran els materials utilitzats a l’acabar l’activitat.



12. ACTIVITATS: Acrobàcies

Ø Tots els alumnes hauran d’anar amb mascareta i rentar-se les mans a l’entrada i sortida. Per no fer anades i 
vingudes constants, tot el grup anirà al WC abans de l’activitat. Els monitors/es vetllaran perquè no coincideixi 
més d’un grup al WC. 

Ø L’activitat es realitzarà al gimnàs, mantindrem la ventilació de l’espai amb les finestres obertes durant tota 
l’activitat. 

Ø Durant el treball conjunt, serà obligatori l'ús de mascareta. La part aeròbica d’escalfament és rebaixarà, la 
intensitat serà mínima i es fomentarà el treball amb persones del mateix grup-classe.

Ø Els monitors/es i coordinadors netejaran i desinfectaran els materials (sòls tous i matalassos) abans i després de 
l’activitat.


