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1. PRESENTACIÓ CURS 2020-21 

Comencem una nova temporada plena de reptes nous i amb més il·lusió que mai!!!  

El darrer curs no el vam poder finalitzar amb tota la normalitat que ens hagués agradat, però 

en línies generals durant el confinament els grups van poder estar en contacte amb els seus i 

les seves monitores, per sobretot mantenir el vincle dels nens i nenes amb la seva extraescolar 

i amics/amigues.  

Els criteris de l’Administració per a l’obertura de les escoles i reduir les possibilitats de contagi i 
en el seu cas, dificultar la propagació del virus, se centren en mantenir la distància social i en 
la neteja i desinfecció. Una derivada és evitar (tant com sigui possible) les aglomeracions, 
tant d’alumnes, com de famílies i altres, sobretot en determinats moments de l’activitat de les 
escoles, com són, per exemple, les entrades i sortides de l’escola.  

En cas de que es detecti una sospita de contagi o un contagi, caldrà assegurar la traçabilitat 

d’aquella persona, és a dir, de poder fer una llista dels contactes estrets que ha tingut per 

poder-los aïllar i observar. Cal evitar que, per motiu d’una sospita o d’un contagi, s’hagi de 

tancar tota l’escola; en canvi, si el nombre de contactes estrets d’una persona és conegut i 

relativament limitat, només caldrà aïllar i observar aquell grup; neix el grup de convivència i 

relació, també anomenat grup bombolla. 

Des de l’AMPA hem elaborat el següent pla d’organització per establir una sèrie de mesures 

per minimitzar el risc de contagi entre els participants, famílies i monitors.  

 

  



 

2. ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS PER A AQUEST CURS. 

Les activitats extraescolars que organitzarà l’AMPA el curs 2020-21 s’iniciaran el dilluns dia 28 

de setembre del 2020 amb l’objectiu que els infants puguin gaudir-ne amb la màxima 

normalitat possible però amb la màxima seguretat en quant al manteniment de la distància 

social, neteja i desinfecció, així com garantint en tot moment la traçabilitat del grup. 

El grup es mantindrà constant al llarg de tot el curs per poder-ne garantir la traçabilitat.  

La circulació dels diferents grups d’extraescolars a dins de l’escola es veurà afectada per 

mantenir un separació física amb els altres grups, a més a més, els familiars o persones 

externes que es facin càrrec dels nens/es que participen a les extraescolars tindran un punt 

assignat a l’exterior de l’escola per venir a recollir-los un cop acabada l’extraescolar. També 

marcarem un punt d’entrada a tenir en compte, en el següent quadre us donem els horaris 

planificats d’aquest curs: 
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2.1  OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA EL CIM 2020-2021. 

 

 CURS DIA LLOC I ESPAI HORARI 

Multi esport P3,P4,P5 Dilluns i dimecres ½ Pista El Cim  16:45-18:00 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del pati       SORTIDA: Porta del pati 

Inici Futbol  P5,1r,2n Dilluns i dimecres ½ Pista El Cim 16:45-18:10 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del pati       SORTIDA: Porta del pati 

Inici Bàsquet P5,1r,2n Dimarts i dijous ½ Pista El Cim 16:45-18:10 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del pati                    SORTIDA: Porta del pati 

Futbol Benjamí 3r,4t Dilluns i dimecres Pista El Cim 18:20-19:20 h. 

ENTRADA: Porta del pati                                          SORTIDA: Porta del pati 

Futbol Aleví  5è, 6è Dilluns i dimecres Pista El Cim 19:30-20:30 h. 

ENTRADA: Porta del pati                                          SORTIDA: Porta del pati 

Futbol Infantil 1r,2n d’ESO Dimarts i dijous Escola Pompeu Fabra 18:00-19:00 h. 

PER DETERMINAR (POMPEU FABRA) 

Futbol Cadet 3r,4t d’ESO Dimarts i dijous Escola Pompeu Fabra 18:00-19:00 h. 

PER DETERMINAR (POMPEU FABRA) 

Bàsquet Benjamí 3r,4t Dimarts i dijous Pista El Cim 18:20-19:20 h. 

ENTRADA: Porta de la rambla                           SORTIDA: Porta del pati 

Bàsquet Aleví 5è,6è Dimarts i dijous Pista El Cim 19:30-20:30 h. 

ENTRADA: Porta del pati                                    SORTIDA: Porta del pati 

Inici Patinatge P4,P5,1r,2n Dimarts i dijous ½ Pista El Cim 16:45-18:05 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del pati           SORTIDA: Porta del pati 

Patinatge I 1r,2n,3r,4t Divendres Pista El Cim 16:55-18:30 h. 

ENTRADA: Monitors recullen al pati                    SORTIDA: Porta del pati 

Patinatge II 5è,6è i ESO Divendres Pista El Cim 18:45-20:15 h. 

ENTRADA: Porta del pati                           SORTIDA: Porta del pati 



 

Taekwondo I P4,P5 i 1r Dilluns, dimecres o 
divendres 

Gimnàs El Cim 16:45-17:50 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del pati     SORTIDA: Porta del pati 

Taekwondo II 2n,3r i 4t Dilluns, dimecres o 
divendres 

Gimnàs El Cim 18:00-18:50 h. 

ENTRADA: Porta de la rambla                           SORTIDA: Porta del pati 

Taekwondo III 5è,6è i ESO Dilluns, dimecres o 
divendres 

Gimnàs El Cim 19:00-19:50 h. 

ENTRADA: Porta de la rambla                           SORTIDA: Porta del pati 

Robòtica Primària i ESO Dilluns i Divendres Local “Fun Lab” OFERTA PRÒPIA 

L’activitat es realitzarà al local de “Fun Lab” 

Teatre I 1r,2n,3r,4t Dimarts Gimnàs El Cim 16:55-18:15 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del  pati                    SORTIDA: Porta de la rambla 

Teatre II 5è,6è,ESO Dimarts Gimnàs El Cim 18:30-19:45 h. 

ENTRADA: Porta de la rambla                              SORTIDA: Porta del pati 

Esgrima Primària Dimecres Local del centre Esg. OFERTA PRÒPIA 

L’activitat es realitzarà al local del club esgrima “SAG” 

Arts Plàstiques P3,P4,P5,1r,2n Dimarts Aula Espígol 16:45-18:00 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del pati          SORTIDA: Porta de la rambla 

Zumba Infantil I Infantil i Primària   Dijous Gimnàs El Cim 16:45-18:00 h. 

ENTRADA: Monitors recullen del pati        SORTIDA: Porta de la rambla 

Zumba Adults Mares i Pares Dimarts i Dijous Gimnàs El Cim 20:00-21:00 h.  

ENTRADA: Porta del pati             SORTIDA: Porta del pati 

 

  



 

ASPECTES IMPORTANTS RELACIONATS AMB L’HORARI. 

 

 Com veieu als horaris, la idea és què en el primer torn d’extraescolars, els monitors/es 

responsables de l’activitat vagin a recollir als nens/es directament a l’espai assignat per 

l’escola en les sortides de les tardes. 

 En les entrades i recollides de totes les extraescolars volem evitar les aglomeracions a 

dins del pati de l’escola, es per això que els monitors/es donaran la rebuda als nens/es 

a l’entrada assignada i faran el mateix en les recollides, guiaran al grup a l’espai de 

sortida assignat. En el cas de ser necessari i a petició de la família es valorarà la petició 

juntament amb l’escola l’entrada d’un adult/a responsable. 

 En funció de la demanda i l’espai disponible, les activitats que és realitzen en el 3r torn 

s’intentaran avançar d’horari per no acabar tant tard.  

 Als participants a Inici a patinatge se’ls hi cediran els patins per garantir la higiene i 

evitar aglomeracions al finalitzar l’activitat. A la inscripció tindreu l’opció de demanar 

la cessió dels patins (haurà una fiança abonar per aquesta cessió del material). 

 La sortida de les activitats es realitzarà de la manera més àgil possible per facilitar la 

neteja i ventilació de l’espai.  

 

 

  



 

2.2  RATIOS DELS GRUPS D’EXTRAESCOLARS 
 

Aquest curs hem tingut en compte les ratios marcades dels departaments de Salut i Educació. 

En principi, ens afecta més en les activitats d’interior i hem reduït el nombre de participants 

per activitat. A les activitats d’exterior les ratios són molt semblants als anteriors cursos. 

Recordem, les places s’assignaran en funció de l’ordre en les inscripcions.  

ACTIVITAT RATIOS (CAPACITAT mín/màx PER GRUP) 

Multi esport 8 / 16 (màxim 1 grup)  

Inici Futbol  8 / 12 (màxim 1 grup)  

Inici Bàsquet 8 / 12 (màxim 1 grup) 

Futbol Benjamí 8 / 12 (màxim 2 grups) 

Futbol Aleví  8 / 12 (màxim 2 grups) 

Futbol Infantil 8 / 12 (màxim 1 grup) 

Futbol Cadet 8 / 12 (màxim 1 grup) 

Bàsquet Benjamí 8 / 12 (màxim 2 grups) 

Bàsquet Aleví 8 / 12 (màxim 2 grups) 

Inici Patinatge 8 / 16 (màxim 1 grup) 

Patinatge I 10 / 20 (màxim 2 grups) 

Patinatge II 10 / 20 (màxim 2 grups) 

Taekwondo I 8 / 18 (màxim per dia) 

Taekwondo II 8 / 18 (màxim per dia) 

Taekwondo III 8 / 18 (màxim per dia) 

Robòtica Disponibilitat del local extern 

Teatre I 8 / 16 (màxim 1 grup) 

Teatre II 8 / 16 (màxim 1 grup) 

Esgrima Disponibilitat del local extern 

Arts Plàstiques 4 / 12 (màxim 1 grup) 

Zumba Infantil I 8 / 15 (màxim 1 grup) 

Zumba adults 8/ 15 (màxim per dia) 



 

 

2.3 ESPAIS I DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS DURANT LES ACTIVITATS (zones 

netes). 

 

Aquest curs hem de definir encara més els espais de cada grup, i tant nens/es com els 

familiars, hem de respectar els espais de cada un dels grups. Amb aquesta informació volem 

afavorir una millor circulació dins de l’escola i als seus voltants. 

 

 

 ESPAI 1 (PISTA EXTERIOR) 

 ESPAI 2 (PISTA EXTERIOR) 

 ESPAI 3 (SALA INTERIOR) “gimnàs” 

 ESPAI 4 (SALA INTERIOR) “aula espígol” 

 

 

  



 

 

DILLUNS: 

ACTIVITAT ESPAI HORARI CIRCULACIÓ DELS GRUPS 

TAEKWONDO I 3 

17:00 

– 

17:50 

ENTRADA: Monitors recullen al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

INICI FUTBOL 1 

17:10 

– 

18:10 

ENTRADA: Monitors recullen al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

MULTI ESPORT 2 

17:10 

– 

18:00 

ENTRADA: Monitors recullen al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TAEKWONDO II 3 

18:00 

- 

18:50 

ENTRADA: Porta de la rambla 

SORTIDA: Porta del pati 

FUTBOL 

BENJAMÍ 
1 i 2 

18:20 

- 

19:20 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TAEKWONDO III 3 

19:00 

- 

19:50 

ENTRADA: Porta de la rambla 

SORTIDA: Porta del pati 

FUTBOL ALEVÍ 1 i 2 

19:30 

- 

20:30 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

 

 

  



 

DIMARTS: 

ACTIVITAT ESPAI HORARI CIRCULACIÓ DELS GRUPS 

INICI PATINATGE 1 

17:10 

– 

18:05 

ENTRADA: Monitors recullen 

al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

INICI BÀSQUET 2 

17:10 

– 

18:10 

ENTRADA: Monitors recullen 

al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TEATRE I 3 

17:00 

– 

18:15 

ENTRADA: Monitors recullen 

al pati 

SORTIDA: Porta de la rambla 

ARTS PLÀSTIQUES 4 

17:00 

- 

18:00 

ENTRADA: Monitors recullen 

al pati 

SORTIDA: Porta de la rambla 

BÀSQUET BENJAMÍ 1 i 2 

18:20 

- 

19:20 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TEATRE II 3 

18:30 

- 

19:45 

ENTRADA: Porta de la rambla 

SORTIDA: Porta del pati 

BÀSQUET ALEVÍ 1 i 2 

19:30 

- 

20:30 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

 

FUTBOL INFANTIL 
(POMPEU 

FABRA) 

18:00 

- 

19:00 

ENTRADA: Porta del carrer de 

Sant Pius X  

SORTIDA: Porta del carrer de 

Sant Pius X 

FUTBOL CADET 
(POMPEU 

FABRA) 

18:00 

- 

19:00 

ENTRADA: Porta del carrer de 

Sant Pius X 

SORTIDA: Porta del carrer de 

Sant Pius X 



 

 

DIMECRES: 

ACTIVITAT ESPAI HORARI CIRCULACIÓ DELS GRUPS 

TAEKWONDO I 3 17:00 

– 

17:50 

ENTRADA: Monitors recullen 

al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

INICI FUTBOL 1 17:10 

– 

18:10 

ENTRADA: Monitors recullen 

al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

MULTI ESPORT 2 

17:10 

– 

18:00 

ENTRADA: Monitors recullen 

al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TAEKWONDO II 3 

18:00 

- 

18:50 

ENTRADA: Porta de la rambla  

SORTIDA: Porta del pati 

FUTBOL BENJAMÍ 1 i 2 

18:20 

- 

19:20 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TAEKWONDO III 3 

19:00 

- 

19:50 

ENTRADA: Porta de la rambla 

SORTIDA: Porta del pati 

FUTBOL ALEVÍ 1 i 2 

19:30 

- 

20:30 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

 

 

 

 

  



 

DIJOUS: 

ACTIVITAT ESPAI HORARI CIRCULACIÓ DELS GRUPS 

INICI PATINATGE 1 

17:10 

– 

18:05 

ENTRADA: Monitors recullen al 

pati 

SORTIDA: Porta del pati 

INICI BÀSQUET 2 

17:10 

– 

18:10 

ENTRADA: Monitors recullen al 

pati 

SORTIDA: Porta del pati 

ZUMBA INFANTIL 3 

17:00 

- 

17:50 

ENTRADA: Monitors recullen al 

pati 

SORTIDA: Porta de la rambla 

BÀSQUET BENJAMÍ 1 i 2 

18:20 

- 

19:20 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

BÀSQUET ALEVÍ 1 i 2 

19:30 

- 

20:30 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

 

FUTBOL INFANTIL 
(POMPEU 

FABRA) 

18:00 

- 

19:00 

ENTRADA: Porta del carrer de 

Sant Pius X 

SORTIDA: Porta del carrer de 

Sant Pius X 

FUTBOL CADET 
(POMPEU 

FABRA) 

18:00 

- 

19:00 

ENTRADA: Porta del carrer de 

Sant Pius X 

SORTIDA: Porta del carrer de 

Sant Pius X 

 

  



 

DIVENDRES: 

ACTIVITAT ESPAI HORARI CIRCULACIÓ DELS GRUPS 

PATINATGE I 1 i 2 

17:10 

- 

18:30 

ENTRADA: Monitors recullen al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TAEKWONDO I 3 

17:00 

- 

17:50 

ENTRADA: Monitors recullen al pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TAEKWONDO II 3 

18:00 

- 

18:50 

 

ENTRADA: Porta de la rambla 

SORTIDA: Porta del pati 

PATINATGE II 1 i 2 

18:45 

- 

20:15 

ENTRADA: Porta del pati 

SORTIDA: Porta del pati 

TAEKWONDO III 3 

19:00 

- 

19:50 

ENTRADA: Porta de la rambla 

SORTIDA: Porta del pati 

 

  



 

2.4 ESPAIS DE RECOLLIDA I ESPERA DELS PARTICIPANTS EN EL 1r TORN: 

 

 

En el següent gràfic observem la 

disposició en la sortida dels grups 

classes de l’escola. 

 

 

 

 

 

A continuació us deixem la 

informació dels espais que 

utilitzaran els grups 

d’extraescolars en el 1r torn. Fins 

les 17:10h, un cop el pati s’hagi 

buidat, els grups d’extraescolars 

no ocuparan el seu espai a la pista. 

 

DILLUNS:  

GRUP  ESPAI  HORA DE RECOLLIDA 

MULTI ESPORT  Sala del menjador 16:45h (P3, P4 i P5) 

INICI FUTBOL  Espai 2 (zona dels pins)  16:45h (P5) i 16:55h (1r i 2n)  

TAEKWONDO I Sala del gimnàs 16:45h (P5) i 16:55h (1r i 2n) 

 

  



 

DIMARTS: 

GRUP  ESPAI  HORA DE RECOLLIDA 

ARTS PLÀSTIQUES  Espai 1 (zona dels pins)  16:45h (infantil) i 16:55h (1r i 2n) 

INICI BÀSQUET  Espai 2 (zona dels pins)  16:45h (P5) i 16:55h (1r i 2n)  

INICI PATINATGE  Espai 2 (zona dels pins) 16:45h (P4 i P5) i 16:55h (1r i 2n) 

TEATRE I  Sala del gimnàs 16:55h (1r, 2n i 3r) i 17:05h (4t) 

 

DIMECRES:  

GRUP  ESPAI  HORA DE RECOLLIDA 

MULTI ESPORT  Sala del menjador 16:45h (P3, P4 i P5) 

INICI FUTBOL  Espai 2 (zona dels pins)  16:45h (P5) i 16:55h (1r i 2n)  

TAEKWONDO I Sala del gimnàs 16:45h (P5) i 16:55h (1r i 2n) 

 

DIJOUS: 

GRUP  ESPAI  HORA DE RECOLLIDA 

ZUMBA INFANTIL I Sala del gimnàs 16:45h, 16,55h o 17:05  

INICI BÀSQUET  Espai 1 (zona dels pins)  16:45h (P5) i 16:55h (1r i 2n)  

INICI PATINATGE  Espai 2 (zona dels pins) 16:45h (P4 i P5) i 16:55h (1r i 2n) 

TEATRE I  Sala del gimnàs 16:55h (1r, 2n i 3r) i 17:05h (4t) 

 

 



 

DIVENDRES: 

GRUP  ESPAI  HORA DE RECOLLIDA 

PATINATGE I Espai 2 (zona dels pins) 16:55h (1r, 2n i 3t), 17:05h (4t) 

TAEKWONDO I Sala del gimnàs  16:45h (P4 i P5) i 16:55h (1r)  

  



 

2.5 ESPAIS NOUS DEGUT A LES MESURES PER LA COVID-19 (MATERIAL 

HIGIÈNIC i DESINFECCIÓ) 

 

 

 

 

  

TAULA AMB EL SEGÜENT MATERIAL: 

 

 

 Ampolles amb gel hidroalcohòlic 
 

 Papers d’un sol ús 

 Sabó per mans 

ZONA DE DESINFECCIÓ DEL 

MATERIAL FET SERVIR: 

 

 Ampolles amb dispensador i 

líquid desinfectant 

 Papers d’un sol ús 

 Aigua i sabó 

 

 Pista exterior: En aquesta zona hi hauran dues tauletes amb material higiènic 

pels participants i monitors. 

Al costat de la pista habilitarem una zona per realitzar la desinfecció del 

material fet servir. Cada monitor/a es farà responsable del seu material. 



 

 Espai a l’interior (gimnàs i aula espígol): En aquestes zones els monitors 

disposaran del material higiènic necessari dins de la sala. També disposaran de 

material de desinfecció pel material i han de procurar mantenir sempre 

ventilada la sala on es realitza l’activitat (deixar portes i finestres obertes,). A 

l’hivern augmentar la ventilació en els canvis d’hores dels grups.   



 

3 MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE (PROTOCOL COVID) 

 

A. ÚS DE LA MASCARETA. 

Exceptuant els infants que tinguin 6 anys o menys que no hauran de fer ús 

obligatori de la mascareta, tots els altres participants han de portar-la. 

A dia d’avui  i vistes les indicacions dels departaments, totes les extraescolars 

s’hauran de realitzar amb mascareta. Tot i que hem valorat les següents 

excepcions: 

         Moments on l’ús de la mascareta no serà obligatori: 

 Pels menors de 6 anys no és obligatori el seu ús. 

 Quan l’activitat és a l’aire lliure i l’espai/activitat és el recomanable. 

 Si l’activitat té una carrega física alta/intensa. 

 En cas de prescripció mèdica. 

 

En funció de com evolucionin les primeres setmanes d’activitats extraescolars, 

valorarem que dins dels grups d’extraescolars i sempre que estigui en la seva 

zona d’activitat, l’ús de la mascareta pugui ser més flexible (segons les 

recomanacions sanitàries).  

 

B. HIGIENE FREQÜENT DE LES MANS. 

A l’inici i final de cada activitat el monitor/a aplicarà gel hidroalcohòlic a tots els 

participants. 

Si les mans estan brutes abans d’aplicar el gel hidroalcohòlic, s’haurà de rentar 

amb sabó i aigua. 

En cada zona d’activitat hi haurà d’haver: gel hidroalcohòlic, sabó i papers d’un 

sol ús. 

 

 

 



 

 

C. LA HIGIENE DE SÍMPTOMES RESPIRATORIS (EVITAR TOSSIR DIRECTAMENT A 

L'AIRE I TOCAR-SE LA CARA, NAS I ULLS). 

 

Aquest curs hem de procurar enriquir als i les alumnes de bons hàbits relacionats en el 

marc de la pandèmia (evitar tossir directament a l’aire, tocar-se la cara, nas i ulls). 

Els monitors/es donaran indicacions per reforçar aquest hàbits. 

 

 

D. EL MANTENIMENT DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA HABITUAL I ESTABLE. 

 

S’han de respectar els grups de convivència, un cop iniciada una activitat no serà 

possible el canvi a un altra activitat.  

Els grups de convivència de les extraescolars es composaran per nens/es de diferents 

grups (bombolla) de l’escola. Aquests grups s’han reduït al màxim possible per millorar 

la traçabilitat del grup d’extraescolar. 

 

E. ZONES COMUNES LAVABOS, FONT D’AIGUA, SALA DEL MATERIAL (ZONES 

VERMELLES) 

 

És molt important evitar creuaments de diferents grups estables de les extraescolars 

es barregin al lavabo de fora del pati.  

Cada monitor/a abans de començar la sessió s’assegurarà que tots i totes les 

participants han pogut anar-hi i comprova que poden disposar de l’espai sense que hi 

hagi cap nen/a d’altre grup.  

La font d’aigua de fora del pati estarà fora de servei, en cas de necessitar aigua per 

rentar-se les mans hauran d’anar al lavabo del pati (controlar entrades i sortides).  

A la sala del material no estarà permesa l’entrada dels participants i els monitors/es 

només podran entrar d’un en un.  

 

 

 



 

F. DISTÀNCIA FÍSICA INTERPERSONAL DE SEGURETAT 

 

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat 

s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 

persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius. 

En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones 

que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és 

obligatori l'ús de mascareta.  

 

4 PROTOCOL DAVANT D’UN CAS DE POSSIBLE CONTAGI 
(PARTICIPANTS/MONITORS) 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el 

seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt 

clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

 

(Sempre el monitor/a del grup bombolla localitzarà el coordinador responsable per 

realitzar l’acompanyament del possible cas). 

1. Se l’ha deportar a un espai separat d'ús individual (sala al costat de secretaria de 

l’escola).  



 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 

per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 

domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 

Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 

estrets. 

 

5. FORMACIÓ MONITORS/ES RESPONSABLES DE PREVENCIÓ I 
HIGIENE (QÜESTIONARI)  

 
Els monitors/es hauran de realitzar un curs online de responsables de prevenció i 

higiene (Gencat).  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_R

ecursos_entitats_empreses/formacio-de-responsables-de-prevencio-i-higiene/ 

Un cop visualitzats els vídeos i llegida la documentació de la formació, han de realitzar 

el qüestionari dins de la mateixa pàgina web. 

Quan aprovin el qüestionari, en uns dies, obtindran un certificat expedit per la Direcció 

General de Joventut, el podran descarregar en aquesta mateixa pàgina i amb la qual 

forma acreditaran la realització d’aquesta formació necessària.  

 

 

 

 

 

 



 

6. FULLS DE SEGUIMENT/ASSISTÈNCIA CONTROL DE SÍMPTOMES 

 

Les llistes d’assistència d’aquests curs incorporaran un apartat de símptomes. El 

monitor/a en el moment de passar llista (un cop rebi al grup), observarà i preguntarà 

que cap nen/a tingui algun símptoma evident relacionat amb la covid’19.  

En cas de sospites el monitor/coordinador prendrà la temperatura del o la participant.  

 

Educació i Salut han actualitzat la simptomatologia de la COVID-19 entre els infants. El 

llistat de símptomes és: 

 Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll* 

 Refredat nasal* 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 

Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 

infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan 

també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

  



 

7. PARTICIPACIÓ DELS EQUIPS (BÀSQUET, FUTBOL I PATINATGE) AL 
CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF. 

 

En les activitats extraescolars de futbol i bàsquet, acostumen a jugar les lligues que organitza el 

Consell Esportiu del Garraf. Aquest curs es valorarà amb les famílies de cada un dels grups si 

l’equip vol o no jugar en aquestes lligues. Qualsevol participant pot decidir només realitzar els 

entrenaments, sense haver de jugar els partits. 

Els partits es realitzaran a porta tancada. Els monitors dels dos equips supervisaran l’entrada i 

sortida dels jugadors/es des de la porta del pati.  

La UCEC (unió de consells Esportius de Catalunya), va aprovar el protocol de Represa de les 

Activitats Esportives i Competicions, on esmenta la tornada a les competicions.  

(http://cegarraf.cat/index.php/noticies/represa-de-les-activitats-esportives-i-competicions) 

En el cas, de les exhibicions de patinatge no són gens factibles d’organitzar, degut a la gran 

circulació de famílies, que normalment mouen aquestes trobades. Es valorarà de fer trobades 

més reduïdes amb el pas dels mesos. 

  

 

8. INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES. 

 
Les inscripcions a les extraescolars seran telemàtiques.  La documentació s’haurà 

d’enviar per mail a secretariaampa@elcimvilanova.cat i els infants quedaran inscrits a 

l’activitat segons l’ordre d’arribada dels correus. 

Teniu als grups de whatssap classe i a la web de l’escola 

https://www.elcimvilanova.cat/extraescolars/ tota la informació i documentació 

vinculada amb la inscripció (horaris, preus, ratios i comunicat a les famílies).  

** Les famílies que van participar en l’anterior curs a les extraescolars poden sol·licitar 

en el mateix mail la devolució dels mesos d’abril i maig. És preferible que primer 

realitzeu l’ingrés total del trimestre i després l’AMPA us realitzarà la devolució en el 

mateix compte bancari** 

Heu de tenir en compte que...  



 

- ROBÒTICA: aquest curs l’activitat la gestionarà directament FUNLAB. Les 

famílies interessades us haureu de posar en contacte directament amb ells 

trucant al 937098863  o bé dirigint-vos al local situat al carrer Cuba número 1.  

No us oblideu dir que sou de l’escola el Cim! 

 

- ESGRIMA: l’activitat es realitzarà a les instal·lacions del Club d’Esgrima situades 

a la Ronda Ibèrica 89.  Podeu contactar amb el Club trucant al 686 65 41 22. 

En cas de ser necessari i per a les famílies que no disposin de l’opció telemàtica per a 

fer la inscripció, hi haurà la possibilitat d’enviar un mail a 

secretariaampa@elcimvilanova.cat demanant cita prèvia per realitzar la inscripció de 

forma presencial a la secretaria de l’AMPA.  Sempre fora de l’horari escolar. 

 

9. RECOMANACIONS SOBRE QUÈ HAN DE PORTAR ELS 

PARTICIPANTS. 

 
- Cantimplora o ampolla amb aigua (la font estarà tancada). 

- Mocadors d’un sol ús. 

- Bossa o recipient per guardar la mascareta en cas de ser necessari. 

- Els nens/es del 1r torn d’extraescolars, és molt recomanable que portin a la 

motxilla ja el berenar. En les activitats del 1r torn deixarem un temps per 

berenar. 

- Bossa/motxilla pels patins de patinatge. A l’extraescolar de patinatge aquest 

curs s’hauran d’emportar els patins a casa. (cessió dels patins de l’AMPA o 

patins propis). 

 


