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PROTOCOL DE LES ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS



Dimensió pedagogica

La primera, fer un acompanyament emocional i escoltar, més que mai, els nens i nenes i
les adolescents, amb les seves inquietuds, pors i també propostes. Calen activitats que
treballin les emocions, que connectin amb allò viscut, que comparteixin, i que mobilitzin
els valors de la cooperació, la solidaritat, l’ajuda mútua, valors tots ells molt presents a les
activitats de lleure educatiu. I tot això s’incorpora dins les programacions d’activitats
extraescolars.

La segona es centra en recuperar la convivència presencial amb altres infants i joves.
S’ha de promoure que els i les participants de les activitats siguin part activa i tornin a la
“normalitat” de les rutines de les activitats extraescolars.

 I la tercera, especialment rellevant en la fase post-confinament per a l'infància i
l’adolescència, és la de fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits. Basant-
nos en aquesta darrera funció, les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu poden
assegurar:

 L'aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i
la protecció, i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.
 La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les
amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.
L’aprenentatge d’una nova manera de relacionar-nos mantenint un distanciament físic.

Les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, són una eina
educativa de primer ordre i una gran oportunitat per a què nens, nenes i adolescents
gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.
 
Amb la metodologia pròpia de l’educació en el lleure, les activitats extraescolars els permeten
seguir adquirint tot un seguit de competències essencials i igual d’importants que les de
l’educació formal i integrant un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat, compromís, vida
saludable, respecte per el medi ...) en el context, activitats i marc de relacions personals
propis del temps de lleure. 
 
Totes aquestes característiques prenen un relleu especial en el context de la pandèmia per la
COVID-19 amb, com a mínim, la triple funció d’ajudar a assumir i processar emocionalment
les conseqüències i implicacions de la crisi, recuperar la convivència presencial amb altres
infants, fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits. En aquest sentit l’educació
en el lleure és especialment rellevant en la fase post-confinament per a la infància i
l'adolescència:

1.

2.

3.

P A G  0 1



Mesures de prevenció

MASCARETA OBLIGATÒRIA
Durant la realització d’activitats extraescolars els infants i
monitors hauran de mantenir la mascareta posada durant tota
l’estona. El motiu principal és perquè hi haurà participants de
diferents classes (grups de convivència) i hem de prevaldre la
salut dels nostres infants. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT
Durant la realització d’activitats extraescolars els infants, joves i
monitors, tot i portar la mascareta durant tota l’estona,
intentarem sempre mantenir la distància de seguretat d’1,5
metres entre ells. Tot i així, l’equip de monitors vetllarem perquè
aquesta distància de seguretat no es converteixi
en distanciament social.

VENTILACIÓ DELS ESPAIS TANCATS
Aquelles activitats que siguin realitzades dins d’espais tancats
(aules, gimnàs...) intentarem mantenir, sempre que es pugui, un
flux de ventilació ja sigui amb finestres o portes obertes. . A
l’hivern, tenint en compte que hi ha la calefacció posada, per
tenir una mica de flux de ventilació, tindrem les portes de les
aules obertes. Una vegada finalitzat l'horari lectiu els mestres
deixaran les finestres obertes per tal de ventilar l'espai abans
d'accedir nosaltres. 

NETEJA DE MANS
Abans i després de cada activitat, els participants es rentaran les
mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.
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NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ESPAIS
Desinfectarem tots els materials utilitzats per les activitats una
vegada finalitzada l'activitat. Tots aquells materials que vinguin
de fora de l'escola vindran ja desinfectats abans d'entrar a
l'escola.



Cada activitat té definit un espai de realització. En cada escola tenim establert un protocol
de recollida dels infants per a poder realitzar l'activitat. 
La recollida dels infants quan finalitzin les extraescolars s'ha de realitzar per les diferents
portes d'accés habilitades i els grups sortiran esglaonadament.
Els pares, mares o tutors legals, no podran accedir dins el recinte de l'escola. La recepció
dels nens/es haurà de ser sempre a la part exterior de l'escola. Demanem que prengueu
les mesures de distància pertinents per tal de no col.lapsar l'espai.
Demanem màxima puntualitat en la recollida dels alumnes.

Protocol d'entrades i sortides
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Requisits d'accès

Les famílies hauran de signar la Declaració Responsable, específica de les activitat
extraescolas, a través de la qual feu constar que sou coneixedores de les mesures de
prevenció i que en cas de simptomatologia no assistiran a l’escola i a les activitats
extraescolars oferides per aquesta. També es comprometen a avisar en cas de presentar
símptomes.

En cas de presentar símptomes (febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, mal de panxa,
vòmits, diarrea, malestar) essent a l'activitat extraescolar s’avisarà a la família per la recollida.
Aïllarem l'infant en un espai segur fins que la família el vingui a recollir. 
En aquest cas, l'escola i/o empresa ho comunicarà a Serveis Territorials i caldrà seguir les
instruccions de salut pública en cas de positiu per COVID-19. (veure Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2)


