
 
 

 
PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA ELS LLORERS (setembre 2020) 
 

L’objectiu d’aquest document és establir les normes i mesures preventives i sanitàries 
que es portaran a terme en les extraescolars que es realitzin a l’escola El Llorers a l’inici 
de les activitats, l’octubre del 2020, amb la intenció de disminuir el risc de contagi i 
transmissió del virus SARS-CoV2.  
 
Aquest protocol es basa, en tot moment, en les prescripcions emeses pels departaments 
de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’aplicació d’aquest protocol 
requereix una col·laboració estreta entre els serveis educatius, els familiars dels infants 
i les empreses que presten el servei d’extraescolars a l’escola.  
 
La guia que es presenta segueix les recomanacions descrites en: 

• “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia”, emès pel Departament d’Educació (última actualització 03-07-20) 

• “Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per obertura dels centres 
escolars” emès pel Departament d’Educació el 24 d’agost del 2020. 

• “Mesures extraordinàries de salut per evitar els brots de Covid-19 a les escoles” 
emès pel canal de Telegram Salut/Escola del departament de Salut i Educació de 
la Generalitat (setembre 2020) 

• Gestió de casos Covid-19 centres educatius, emès pel departament d’Educació 
(setembre 2020) 

 
Aquest document es podrà modificar en funció de l’evolució de la pandèmia i de les 
normes i recomanacions vigents en cada moment. 
 
OBJECTIUS 
 

• Protegir la salut i seguretat dels participants en les activitats realitzades a 
l’equipament. 

• Detectar i prevenir les possibles situacions de risc per als participants. 
• Garantir la traçabilitat dels participants i persones que accedeixin a les activitats 

en tot moment. 
• Minimitzar els efectes derivats d’aquesta situació per garantir la pràctica segura 

i continuada de les activitats.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROTOCOL D’ACTIVITATS 
 
Les següents mesures seran aplicables durant la realització de les activitats dutes a 
terme a l’escola Els Llorers per qualsevol de les entitats usuàries de les instal·lacions i 
seran d’obligat compliment per a tots participants: 
 
MESURES DE PREVENCIÓ  
 
GRUPS ESTABLES: 

• A les activitats extraescolars hi poden participar infants i adolescents de diferents 
edats que conformaran la creació dels “grups estables”. 

• Totes les empreses tenen obligació de tenir un control dels nens que conformen 
cada grup estable i del/s seus monitor/s de referència.  

• La llista dels grups establerts ha d’estar a disposició tant de la Comissió 
d’Extraescolars com de la Direcció de l’escola. A tal efecte es crearà un entorn a 
Google Drive per tenir la informació actualitzada per part de totes les empreses 
i disponible per tothom, per facilitar la traçabilitat en cas de positiu confirmat 
dintre d’un grup estable de l’escola o d’un grup d’extraescolars (vegeu Annex 1 
amb taula model). 

• Està permesa la participació d’infants d’altres centres, tal com indica la 
normativa, però es farà un control extrem en aquests casos i les empreses 
hauran d’avisar. 

• La nova composició de grups de cada d’activitat haurà de ser estable i amb un 
màxim de 15 participants per activitat. 

 

MASCARETA:  
Abans de l’inici de cada activitat és obligatori sempre l’ús de la mascareta fins a la creació 
del grup estable que realitzi l’activitat. 
 
Ús de la mascareta per part dels participants: 

• Serà d’ús obligatori la mascareta en nens de + 6 anys, en activitats en espais 
tancats i sempre que no es pugui garantir la distància d’1,5 metres entre els 
participants de l’activitat. 

• Sempre que les recomanacions sanitàries no indiquin el contrari, no serà 
necessària l’ús de la mascareta durant la pràctica de qualsevol activitat 
esportiva.  

 
Ús de la mascareta per part dels tècnics responsables: 

• És obligatori l’ús de la mascareta en espais tancats.  
• És obligatori l’ús de la mascareta sempre que no es pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres.  
• És obligatori l’ús de la mascareta sempre que un tècnic no estigui amb el seu 

grup estable tant en espais oberts com tancats. 



 
 

• En espais oberts, sempre que el tècnic estigui amb el seu grup estable i es pugui 
mantenir la distància de seguretat, no serà obligatori l’ús de la mascareta sempre 
que les recomanacions sanitàries no indiquin el contrari. 

 
DISTANCIAMENT FÍSIC 
S’ha de vetllar per mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres 
en qualsevol de les activitats que es duguin a terme a les instal·lacions de l’escola. 
Aquesta distància de seguretat s’aplicarà tant a l’aire lliure com en espais coberts.  
 
HIGIENE DE MANS 
Tant els participants com els tècnics responsables han de fer els següents rentats de 
mans obligatoris: 
 

• Abans començar la sessió o entrada al centre de l’escola. 
• Després de finalitzar la sessió.  
• Després de l’ús dels lavabos o d’acompanyar un participant. 

 

PRESA DE TEMPERATURA I CONTROL DE SIMPTOMATOLOGIA 
• Serà obligatòria la presa de temperatura dels participants que vinguin de fora de 

l’escola abans de l’activitat.  
• Per als alumnes que surtin de l’escola i que es recullen al mateix centre, només 

cal la presa de temperatura en cas de presentar simptomatologia.  
 
En cas que un/a participant presenti més de 37,5 °C s’aïllarà del grup amb la mascareta 
posada i es contactarà amb la família per a la seva recollida. En cap cas podrà fer 
l’activitat i la família contactarà amb el seu CAP, el qual decidirà com s’ha de procedir.  
 
En cas de símptomes molt greus, es telefonarà al 112 i es contactarà amb la família.   
 
VENTILACIÓ 

• En la mesura del possible, s’adaptaran les activitats extraescolars en espais 
d’exterior.  

• En el cas de les activitats d’interior que utilitzen aules, aquestes s’hauran de 
ventilar abans, durant (si és possible) i després de l’activitat, durant un mínim de 
10 minuts.  

• Si l’activitat d’aula ho permet, deixarem la porta oberta per garantir més 
ventilació.  

 
NETEJA I DESINFECCIÓ DEL MATERIAL 

• En la mesura que sigui possible, cada grup estable tindrà un material assignat per 
al seu ús i no es compartirà amb altres grups. 

 

 



 
 
 

• Tot el material que es faci servir per a dur a terme les activitats s’ha de 
desinfectar diàriament després de l’ús d’un grup estable. 

• En espais tancats, serà necessari que el tècnic responsable desinfecti l’estança 
abans d’iniciar l’activitat i entre sessió i sessió d’un grup estable. 

• Al final de la jornada i un cop acabades les activitats extraescolars, caldrà 
desinfectar els espais interiors per part del personal de neteja de l’escola. 

• S’utilitzaran productes de neteja per a la desinfecció de la Covid-19 homologats 
pel Departament de Salut. 

 
ESPAIS D’ACTIVITATS  

• L’escola proporcionarà aules per a desenvolupar-hi les activitats segons 
disponibilitat.  

• L’assignació d’un espai es mantindrà fix tot l’any sempre que sigui possible.  
• Les aules seran adaptades a les mesures i protocols a seguir i el tècnic 

responsable les haurà de desinfectar abans de fer-les servir.  
• Els vestidors, en la mesura que sigui possible, no es faran servir. En cas que sigui 

necessari utilitzar-los, s’haurà de: 
• Fer-ne un ús individual per cada grup estable. 
• Desinfectar-los abans i després del seu ús per part del tècnic responsable. 
• Dintre d’ells, utilitzar la mascareta. 

 
TRAÇABILITAT I CONTROL DE POSITIUS 

• La Comissió d’Extraescolars de l’AMPA indicarà un “responsable Covid 
d’extraescolars” per mantenir comunicació oberta entre l’escola i les empreses 
amb l’objectiu de facilitar la traçabilitat de qualsevol cas positiu per Covid-19. 

• Serà responsabilitat de cada entitat portar un registre diari dels participants que 
facin l’activitat de cara a poder valorar, en cas de positiu d’un membre, els dies 
de quarantena necessaris per al grup estable. Aquesta informació s’haurà de 
mantenir actualitzada en les taules creades per a tal efecte (vegeu Annex 1 amb 
taula model). 

• En cas que un alumne de l’escola confirmi ser positiu en Covid-19, l’escola ha 
d’avisar al responsable Covid d’extraescolars, que ho comunicarà a l’empresa 
responsable de l’activitat perquè passi l’avís a tots els participants. 

• En cas d’un positiu confirmat per part d’un participant aliè a l’escola, l’empresa 
responsable ho farà saber al responsable Covid d’extraescolars i a tots els 
participants de l’activitat.  

• En cas de positiu confirmat d’algun tècnic especialista, l’empresa avisarà al 
responsable Covid d’extraescolars i a tots els participants de l’activitat.  

• En cas de positiu confirmat per un participant o tècnic,  el grup estable afectat 
haurà de fer quarantena 14 dies a comptar des de l’últim dia de contacte amb 
el/la participant confirmat positiu,  i l’activitat no es podrà dur a terme durant 
aquest període. Passat aquest període de temps, es podrà reprendre l’activitat 
sempre que no es presenti cap simptomatologia. 

 



 
• El responsable Covid d’extraescolars mantindrà informada a la Direcció de 

l’escola dels grups estables d’extraescolars que estiguin fent quarantena per cas 
confirmat de Covid.  

 

ENTRADES I SORTIDES  
 
Inici de l’activitat 

• La recollida dels nens, fins a la seva ubicació definitiva amb el seu grup estable, 
es farà sempre amb la mascareta i mantenint la distància de seguretat. 

• Els nens d’educació infantil es recolliran a les seves aules per cada responsable 
de les activitats. En aquesta franja d’edat, l’ús de la mascareta es farà en funció 
de les recomanacions sanitàries que indiquin en cada moment.   

• A partir de primària, la recollida dels nens es farà segons l’empresa i de la manera 
següent: 

 
ABAC, Escola de Músics i Expressa Teatre:  

• A mesura que els nens vagin baixant, aniran al menjador i els tècnics 
responsables  els ubicaran en diferents espais segons l’activitat (grup 
estable). 

• EL tècnic responsable de cada activitat ha d’estar al menjador des del 
moment que entrin els primers alumnes (16.10h - 16.15 h). 

• Tothom ha de portar la mascareta i mantenir la distància de seguretat. 

AEE i CPI La Sagrera:  

• Els alumnes s’ubicaran en els espais ja reservats per cada nivell al pati segons 
el plànol adjunt, i el tècnic responsable anirà recollint els nens fins a formar 
el grup estable de l’activitat. 

 
 

 



 
 

Finalització de l’activitat 

La recollida dels nens es farà segons l’empresa que ofereix l’activitat en àmbits diferents, 
de manera que es pugui mantenir la distància suficient: 

ÀBAC, Escola de Músics i Expressa Teatre: 

• La recollida dels nens es farà pel carrer Aragó, de grup en grup estable. Els 
pares es quedaran esperant davant de secretaria. 

 
AEE i CPI La Sagrera:  

• La recollida dels nens es farà pel carrer Av. De Roma, de grup en grup estable. 
Els pares s’esperaran davant de la porta.  

Servei d’acollida matinal 

• L’acollida dels matins es durà a terme al menjador de l’escola amb la creació 
de grups estables per nivell acadèmic. 

• A l’entrada es prendrà la temperatura als nens. En cas de temperatura 
superior a 37 °C, no es podrà fer el servei, s’aïllarà al nen i es trucarà a les 
famílies. 

• L’entrada es farà pel carrer Aragó. 
• EL tècnic responsable haurà de desinfectar l’espai un cop finalitzada 

l’activitat. 

 
REQUISITS D'ACCÉS A LES ACTIVITATS I DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
Abans de començar les activitats extraescolars, les famílies hauran de signar una 
declaració responsable on:  

• Faran constar que són coneixedores de la situació actual i que, per tant, 
s’adaptaran a les mesures o decisions que apliquem seguin directrius de la 
Direcció del centre, Administracions o Sanitat i sempre consensuades per 
l’AMPA/AFA de l’escola.  

• Es comprometen a no portar a l’infant o adolescent a l’activitat si presenta 
simptomatologia compatible amb la Covid-19 i a complir el protocol establert 
per la realització de les activitats. 

 
En cas que un alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc si contrau la Covid-19, es valorarà conjuntament amb la Direcció de 
l’escola i l’AMPA/AFA la seva participació en alguna de les activitats del programa.  
 
 
 

 



 
 
 

ANNEX 1 : CONTROL DE GRUPS ESTABLES 
 

 
 

Enllaç drive:  
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gZzatJh1ktXE6dYbLMa6vZ1PphTA1dHt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANNEX 2 : DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA 
PER LA COVID-19 
 
Declaro sota la meva responsabilitat. com a mare / pare o tutor/ra legal de 
................................................................................................................... que :  
 

• Soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 
i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar 
durant el desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual 
en/na .................................................................. participa. Així mateix, entenc 
que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són 
responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació amb 
la pandèmia durant l'activitat.  

• He estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i 
amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas 
d’un menor d’edat o del tècnic responsable de l’activitat amb simptomatologia 
compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

• M’encarregaré d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per als dies 
que duri l’activitat, en cas que així es requereixi.  

• Informaré l’entitat organitzadora i a la comissió d’extraescolars sobre 
qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na.............................................. 
compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com 
de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.  

 
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na 
.................................................................................. compleix els requisits de salut 
següents:  
 

• Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós.  

• No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de 
Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.  

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de 
risc per a la Covid-19:  
 
□ Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la 
idoneïtat de la seva participació en l’activitat.  
 
Nom i cognoms: ................................................    Signatura pare/mare o tutor/tutora 
DNI:....................................................................          
Data i localitat:................................................... 


