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PROTOCOLS GENERALS COVID-19  EXTRA-ESCOLARS  A CENTRES EDUCATIUS 

 

1.- Aspectes organitzatius generals. 

 Naïfar signarà una Declaració responsable, com a entitat, relativa al compliment 

de determinats requisits vinculats a l’organització de les activitats extra-escolars 

de cada centre educatiu. 

 Naïfar farà arribar a les famílies  un model de “Declaració responsable” acrediti 

l’estat de salut del participant. Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les 

famílies a comunicar qualsevol canvi en aquest estat de salut i a comunicar, 

diàriament (en el cas dels casals de vacances) l’estat del participant. (annex 1) 

 Naïfar farà arribar a les famílies al començament de l’activitat un document amb 

tota la simptomatologia  a fi i efecte que l’infant eviti fer l’activitat amb cas de 

tenir aquestes simptomatologies. (annex 2) 

 Naïfar, la coordinació de cada centre i cada educador/a disposarà d’un llistat amb 

nom dels participants  i telèfons dels tutors per tal  de fer la traçabilitat en cas 

que es detectes un possible cas durant l’activitat. 

 El coordinador de cada centre serà el responsable del compliment dels protocols 

Covid-19. 

 Naïfar crearà per cada centre un Pla de Confinament que estableixi el 

procediment a executar en el cas que calgui produir-se aquest confinament.  

Aquest “Pla de confinament” constarà de:  

 - Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la coneixença   

    d’un cas.   

 - Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats. 

 - Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de     

    dades de traçabilitat. 

 - Identificació de la zona d’espera (abans de l’abandonament de     

      l’activitat).  
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2.- Aspectes generals en quant a les activitats. 

 

  En totes les activitats de primària serà obligatori l’ús de la mascareta tret 

d’alguna excepció (piscina i en algun moment puntual alguna activitat esportiva). 

 Els 15 primers minuts de l’activitat serviran per berenar a  l’exterior i s’aprofitarà 

aquest moment per ventilar l’espai si  és necessari.  

 Abans de començar qualsevol activitat serà obligatori el rentat de mans. A 

l’acabar l’activitat  es farà  igualment  rentat de mans. 

 Un cop acabat l’activitat es desinfectarà els espais  utilitzats (taules, cadires, 

ordinadors etc) i es ventilarà l’espai. 

 Es procurarà no barrejar  infants de  primària i infantil i en cas d’haver de 

barrejar-los es recomanarà que els infants d’infantil utilitzin també la mascareta. 

 Es garantirà la distancia mínima de seguretat de cada activitat marcada per Salut 

(veure apartat activitats extraescolars). 

 Sempre i quan sigui possible els participants portaran el seu material propi i  no 

es podrà compartir. Un cop acabada l’activitat és responsabilitat de les famílies 

desinfectar aquest material  fins la propera sessió. 

 En cas d’haver de compartir algun tipus  de material aquest es desinfectarà 

després de cada us. 
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3.- Servei d’acollida  

 

 Les  famílies faran entrega dels infants a l’exterior de les aules o de l’espai 

determinat per fer el servei. En cap  cas podran accedir a l’interior del centre 

 Els/les  educadors/es prendran la temperatura a l’entrada i portaran un registre 

diari. En cas de tenir una temperatura superior a 37,3 s’esperarà 10 minuts i es 

tornarà a prendre la temperatura. En cas de seguir amb la mateixa temperatura 

i/o augmentes l’infant no podrà accedir al servei i s’avisarà a la direcció del centre 

per tal d’activar el protocol si fos necessari. 

 Els alumnes de primària i infantil faran us del servei en espais diferenciats. 

 A primària serà obligatori l’ús de mascareta. 

 Un cop acabat el servei els /les educadors/es acompanyaran als infants a les 

seves respectives aules. 
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4.- Activitats extra-escolars 

 

  

Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, ioga... 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents 

grups.  Ús dels vestuaris per part del grup estable.  

 Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al 

terra).  

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

Jocs esportius 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

gimnàs, si és el cas.  

 Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament.  

 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure 

 En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, 

mantenir les finestres obertes durant tota l’activitat.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

Arts marcials (taekwondo, judo, karate...) 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al 

centre.  Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables 

durant tot l’entrenament.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

caldrà mantenir la distància de seguretat 
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Esports de raqueta (tennis, pàdel)  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

pavelló, si és el cas.  

 Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En 

cas contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) 

entre infants i adolescents.  

 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament.  

 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.  

 En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir 

les finestres obertes durant tot l’entrenament.  

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries 

s’haurà de mantenir la distancia de seguretat 

 

 

Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...) i idiomes  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tota l’activitat.  

 Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

 Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi 

canvi de grup. 

 

 

Escacs  

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

 Dins de l’aula,  intentar mantenir la distància mínima d’1 metre.  

 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 

 

Robòtica i TIC 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
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 Dins de l’aula, intentar mantenir la distància mínima d’1 metre.  Caldrà 

desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  

 Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.  

 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 


