
 

PLA FUNCIONAMENT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

1. Justificació  

Aquest document, annex al Pla d’obertura GEM és específic per les activitats extraescolars i              

deriva de les “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius” establert             

pel Departament d’Educació, aprovat pel Consell escolar a data del 7 de setembre del 2020. 

Cal considerar que a les activitats extraescolars hi ha participació de diferents grups d’edats,              

per tant, la organització d’aquests grups es farà seguint la distribució per cicles i formaran un                

grup estanc amb el/la monitor/a de referència fixa. En cas de necessitat puntual d’una              

interacció entre grups, s’aplicaran la mesura de distanciament i/o mascareta. Les activitats es             

portaran a terme en els espais interiors en cas de Robòtica, Música, Anglès, Petits creatius i                

Teatre, i als espais exteriors en el cas d’Escola esportiva. 

“Extraescolars: a les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i            

adolescents de diferents edats i grups estables. És recomanable que, en el marc de              

l’extraescolar, la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar              

la traçabilitat, constituint-se aquests en un segon grup estable sense canvis. L’ús de mascareta              

és obligatori (a excepció de que hi hagi una contraindicació, o es faci una pràctica esportiva) a                 

partir dels 6 anys d’edat. Es recomana que, en la mesura del possible, es mantingui la distància                 

física recomanada.” Document Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per            

al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” 

1. Mesures de protecció i prevenció.  

1.1. Requisits d’accés.  

La família/tutors han d’emplenar el document de responsabilitat de la COVID-19 per a poder 

accedir a les activitats extraescolars.  

Per poder reincorporar-se, l’alumnat ha de reunir els següents requisits: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (menors de 14 anys): 
- Febre o febrícula 

- Tos 
- Dificultat per respirar 
- Mal de coll 

- Congestió nasal 
- Mal de panxa 
- Vòmits i/o diarrees 
- Mal de cap 

- Malestar 
- Dolor muscular 



 

-  O amb qualsevol altre quadre infecciós. 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (majors de 14 anys): 

- Febre o febrícula 
- Tos 
- Dificultat per respirar 

- Mal de coll 
- Congestió nasal 
- Alteració del gust o de l’olfacte 

- Vòmits i/o diarrees 
- Mal de cap 
- Malestar 

- Dolor muscular 
-  O amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 

● No es pot anar a l’escola, si l’Infant, adolescent o  la persona adulta presenta alguna de 
les següents situacions:  

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19. 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 
- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
 
● En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-COV-2, es 
valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric. 

També s’haurà d'informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i              
mantenir un contacte estret amb el/la coordinador/a davant de qualsevol incidència. Caldrà            
que les famílies comproveu l’estat de salut dels vostres fills i filles prenent-los la temperatura               

abans de sortir de casa. A l’entrada de l’escola, es prendrà la temperatura a l’alumnat. En el cas                  
que l’alumne tingui una temperatura igual o superior a 37’5 o presenti algun dels símptomes               

compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

1.1. Personal actiu disponible.  

Nombre de persones presencials al centre  

Coordinació  
 
Monitors 

1 Persones de suport i supervisió 
 
1 monitor/a per activitat 
 
Personal PAS  
 

 

 

 



 

 

1.2. Selecció i adequació d’espais. Senyalitzacions. Mesures de distanciament físic. 

A continuació s’especifiquen els espais que s’utilitzaran per a la realització de les activitats. Les 
mesures essencials i de obligat compliment seran l’ús de la mascareta, la higiene de mans i la 

distància social. 

ACTIVITATS GEM PETIT Espai Horari Màxim alumnes 

Petits creatius  Sala de Psicomotricitat Dilluns 17h a 
18:30h 

15 alumnes 

Anglès  sala de psicomotricitat Dimecres de 
17:15 a 18:15h 

15 alumnes 

Iniciació esportiva i 
Psicomotricitat 

Pati Gem petit Dimarts i dijous 
17 a 18:30h 

15 alumnes 

 

ACTIVITATS GEM 
GRAN 

Espai Horari Màxim alumnes 

ROBÒTICA Aula auxiliar 
informàtica 

Dilluns, Dimarts o 
Dijous 17:15 a 
18:15h 

15 alumnes 

ANGLÈS Aula auxiliar ESO De Dilluns a Dijous  
13:45 a 14:45h 
17:15 a 18:15h 

15 alumnes 

POLIESPORTIU 1r  A la pista  (Mig camp 
de mini basquet)  

Dimarts i dijous 
17 a 18:30h 

15 alumnes 

POLIESPORTIU 2n  A la pista  (Mig camp 
de mini basquet)  

Dimarts i dijous 

17 a 18:30h 

15 alumnes 

PATINATGE 1r i/o 2n  A la pista  (Mig camp 
bàsquet gran) 

Dimarts i dijous 

17 a 18:30h 

15 alumnes 

POLIESPORTiU 3r i/o 4t   A la pista  (Mig camp 
de mini bàsquet  

Dilluns i dimecres 

17 a 18:30h 

15 alumnes 

FUTBOL SALA  3r i/o 4t   Camp de sorra  Dilluns i dimecres 

17 a 18:30h 

15 alumnes 



 

PATINATGE 3r i / o 4t   A la pista  (Mig camp 
bàsquet gran)  

 Dimarts i dijous 
17 a 18:30h 

15 alumnes 

VOLEIBOL 3r i /o 4t  A la pista  (Mig camp 
bàsquet gran) 

 Dimecres i 
divendre 17 a 
18:30h 

15 alumnes 

FUTBOL SALA  5è i/o 6è Camp de sorra   Dilluns i dimecres 

17 a 18:30h  

15 alumnes 

VOLEIBOL 5è i/o 6è   A la pista  (camp 
bàsquet gran)  

Dilluns i divendres 
17 a 18:30h 

15 alumnes 

VOLEIBOL ESO  Pista  Dilluns i divendres 

17 a 18:30h 

15 alumnes 

 

1. Els dies de pluja les activitats esportives realitzaran una activitat alternativa.  
2. Els espais interiors escollits són espais amb ventilació natural i amb l’espai suficient 

per complir amb els requisits de seguretat. El seu ús es podrà modificar en funció de 
les necessitats.  

3. S’evitaran espais compartits i desplaçaments de manera que l’alumnat estarà al 
mateix espai exterior o aula durant l’activitat. 

A tenir en compte en cas de realitzar l’activitat a l’aula:  

- L’alumnat i el monitor sempre serà el mateix i en el mateix espai per poder tenir la                  

traçabilitat de contactes en cas de contagi.  

- L’entrada i sortida es realitzarà a la porta principal de l’escola on es senyalitzarà cada punt del                  

pati amb el grup de referència que pertoqui.  

- S’adjudicarà un lloc fixe per a cada alumne que haurà d’utilitzar només ell/a.  

- L’espai estarà ventilat i es garantirà la distancia social. 

A tenir en compte per l’alumnat: 

● Les fonts d’aigua estan fora de servei. L’alumnat haurà de portar la seva pròpia              

ampolla d’aigua i el berenar amb tovalló de paper. Tot marcat amb el nom  

Higiene de mans: mesures i adequació d’espais i disposició de materials. 

ACTIVITAT DESINFECCIÓ ESPAIS 

Robòtica L’espai serà desinfectat abans i després del seu ús per part del monitor. 
El material serà d'ús individual i es desinfecta al acabar la jornada. 

Anglès L’aula serà desinfectada posterior al seu ús 
El material serà d'ús individual i es desinfectarà 



 

Petits creatius L’espai serà desinfectat posterior al seu ús. 
El material serà d'ús individual i es desinfectarà al acabar la jornada. 

Escola esportiva S’habilitarà un espai per emmagatzemar el material d’escola esportiva i          
serà d’ús exclusiu per aquest material. 
El material de l’activitat serà d’ús exclusiu. 
 

 

En l’alumnat, es requerirà rentat de mans:  

● Els alumnes es rentan les mans al lavabo del costat de l’aula abans i després de                
l’activitat. 

● Abans i després de berenar 

● Abans i després d’anar al WC  

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

● A l’arribada al centre  

● Abans i després d’entrar en contacte amb aliments dels infants i els propis  
● Abans i després d’acompanyar un infant al WC  
● Abans i després d’anar al WC  

● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

A tenir en compte:  

El material que s’utilitzi serà d'ús exclusiu dintre de cada grup de convivència. Una vegada               
finalitzada la jornada el monitor de referència haurà de desinfectar i/o aïllar tot allò que s’hagi                

utilitzat de material.  

1.4. Ús de mascaretes: alumnes, docents, personal. 

L’equip de monitors i el personal de l’escola hauran de portar mascareta durant tota la               
jornada. Els alumnes i acompanyants hauran d’accedir amb mascareta al centre. Durant la             

realització de les activitats d’anglès, robòtica, teatre i petits creatius l’ús de la mascareta serà               
obligatori, de la mateixa manera que es garantirà la distancia social i es fixaran els llocs (taules i                  
ordinadors) perquè els alumnes sempre facin ús del mateix lloc. A escola esportiva l’ús de la                

mascareta durant l’activitat no serà necessària.  

 

2. Espais. Neteja, desinfecció i ventilació.  

2.1. Selecció d’espais disponibles: zones accessibles, zones no accessibles, circuits  

La neteja i la desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat mínima d’un cop al               
dia a l’inici de la jornada de les activitats en el cas d’aquelles que es realitzen a espais                  
interiors. Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i            
locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i                
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 
 
L’equip de monitors serà l’encarregat de desinfectar el material utilitzat durant les            
activitats. Els espais seran desinfectats  després del seu ús.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf


 

 
2.2. Entrades i Sortides 
 

 

ACTIVITAT HORARI SORTIDA 

Anglès Infantil 17:15 a 18:15h porta principal 

Petits creatius 17 a 18:30h porta principal 

Escola esportiva infantil 17 a 18:30h porta del pati 

Robòtica 17:15 a 18:15h porta principal 

Anglès migdia 13:45 a 14:45h punt de trobada aula  

Anglès tardes 17:15 a 18:15h porta principal 

Escola esportiva 17 a 18:30h porta principal 

3. Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible          
amb COVID.  

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en            

aquell moment.  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a en el centre:  

● Aïllar l’alumne/a en l’aula específica de CI  

● Avisar pares, mares o tutors.  
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària              

o pediatra.  

● Informar al CAP de referència (Cirera-Molins), per tal que activi els protocols previstos  

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

● No assistir al centre  
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

● Informar de la presència de simptomatologia a la direcció del centre 

4. Atenció presencial  

4.1. Horari de servei 
 

Horaris 

Robòtica de 17:15 a 18:15h els dilluns 

Anglès de 17:15 a 18:15h de dilluns a dijous 

Petits creatius de 17:00 a 18:30h els dilluns 

Escola esportiva de 17:00 a 18:30h de dilluns a dijous 



 

Criteris d’activitat  

● Es seguirà un horari amb activitats de benvinguda i rutines i temps per berenar. 
● L’ús del material serà individual. 
● Les activitats que es realitzin a l’espai exterior en cas de pluja seran anuladas. 

● L’adult acompanyant de l’alumne no podrà accedir a l’interior del centre. El/la monitor/a             

responsable  farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de l’edifici o del pati. 

 


