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Protocol de mesures de seguretat i higiene extraescolars
Curs 2020-2021
El proper mes d’octubre s’iniciaran les activitats extraescolars que gestiona l’AFA.
Per tal d’establir unes pautes de funcionament per totes les activitats i complir amb els protocols del
Covid, us informem dels següents aspectes, si bé aquests poden anar variant durant el curs segons les
circumstàncies:













Per realitzar les activitats extraescolars haureu d’omplir el formulari de declaració
responsable que s’haurà de lliurar al monitor responsable el primer dia de classe. En el cas
que realtzin 2 o mes activitats, s’haurà d’entregar formulari a cada una d’elles. Sabem que
alguns de vosaltres haureu de signar bastants formularis, si bé us demanem col·laboració i
paciència.
Es seguirà el protocol de neteja i desinfecció a l’entrada a l’espai a on es realitzarà
l’activitat..
Els nens/es hauran de portar el següent material:
o Mascareta i recanvi
o Ampolla d’aigua
Els nens/es d’activitats esportives han de venir amb roba d’esport (roba còmoda) el dia de
l’activitat. Judo té protocol específic (veure més avall).
Es faran grups estables per activitat intentant mantenir, sempre que sigui possible, el grup
escola. No s’incorporaran alumnes nous a l’activitat (tret que hi hagin canvis proposats
pels organismes responsables).
Monitors:
o Es prendrà la temperatura a tots/es els monitors/es abans de l’activitat.
o Tot l’equip portarà mascareta durant l’activitat.
No podrà accedir a les activitats cap persona aliena a la sessió (familiars, amics …).
Aspectes econòmics: Sabem que en algun moment hi haurà confinaments com a part de la
“nova normalitat”. Atenent a l’economia de les famílies i també tenint present la necessitat de
mantenir les activitats sense pujar quotes durant el curs acadèmic, s’ha decidit procedir de la
següent manera:
o Si tot el grup estable creat per l’activitat extraescolar s’hagués de confinar,
l’activitat es realitzarà on-line. Si no es pogués realitzar on-line (per exemple,
patinatge i/o altres esportives), a final de cada trimestre es retornarà el 50% de la
quota del temps no gaudit pel confinament de tot el grup. Podrien haver canvis en
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aquest punt si varien les directrius dels organismes oficials en quant a ratios i/o
devolucions
o

Si algun membre del grup estable creat per l’activitat extraescolar s’hagués de
confinar, en la mesura del possible, s’oferirà on-line. Si no es pogués realitzar online, no es procedirà a la devolució de l’import, igual que en qualsevol altre cas de
malaltia puntual (per exemple, grips, angines, bronquitis …).

INFORMACIÓ ESPECÍFICA
ANGLÈS:






Informació i protocol específic de “BeKith” .
Es desinfectaran les taules, cadires i estris a utilitzar abans de començar l’activitat.
Es mantindran, sempre que es pugui, les aules ventilades mentre es realitza l’activitat.
Hi haurà control de temperatura abans d’entrar a l’aula i neteja de mans a l’inici i al final de
l’activitat.
Es mantindrà la distancia de seguretat exigida i l’ús de mascareta a les aules

ESCACS:





Es desinfectaran les taules, cadires i estris a utilitzar abans de començar l’activitat.
Es mantindran, sempre que es pugui, les aules ventilades mentre es realitza l’activitat.
Hi haurà control de temperatura abans d’entrar a l’aula i neteja de mans a l’inici i al final de
l’activitat.
Es mantindrà la distancia de seguretat exigida i l’ús de mascareta a les aules

Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Pare Poveda
Avinguda Vallcarca 220
08023 Barcelona
CIF: G-60038635
Telf: 93.211.44.96
afa.poveda@gmail.com
www.ampapoveda.com

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES (Bàsquet, futbol, patinatge, judo i dansa):








Les activitats esportives es realitzaran sempre que sigui posible a l’aire lliure. En cas d’haver
de fer-les al gimnàs o en un altre espai, aquest estarà ventilat abans i mentre duri l’activitat.
Hi haurà control de temperatura abans d’entrar a l’activitat i neteja de mans a l’inici i al final
.
Es mantindrà la distancia de seguretat exigida i l’ús de mascareta será obligatòria en el cas
que per algun motiu no es pugui garantir aquesta distancia.
No es poden utilitzar els vestuaris, per la qual cosa, demanem que els infants vinguin amb
roba còmode per fer l’activitat. Els que fan judo a segona hora, han de venir de casa amb el
judogui posat, i els que estan a l’aula d’estudi, podran canviar-se abans d’entrar a l’activitat.
Els patins es guardaran com sempre al vestuari. Entraran d’un en un per agafar-los i se’ls
posaran al pati.
Teniu a la vostra disposició el protocol específic de les activitats organitzades per Vallcarca
Nord

SORTIDA DE L’ACTIVITAT
La sortida de l’activitat es realitzarà a les 17:45 i 18,45 h per les portes d’Avinguda Vallcarca
seguint el següent protocol:
-Activitats d’escacs, judo, dansa i anglès: Porta petita entrada escola
- Activitats de patinatge i futbol porta corredera pati gran.
- Les famílies que vinguin a recollir els infants no poden entrar a l’escola.
- Preguem màxima puntualitat a les entrades i sortides per facilitar l’entrega dels infants i
evitar aglomeracions. Es demana a les famílies mantinguin la distància de seguretat al carrer.
- Realitzarem la sortida per grups estables on el monitor/a entregarà el infant a la porta al seu
pare/mare, tutor/a legal o persona autoritzada.
- És obligatori l’ús de les mascareta
- Els alumnes que entrin a 2a hora, ho hauran de fer per la porta a la que es trobi el seu monitor/a i
esperar a que li facin el control de temperatura i la neteja de mans abans d’entrar.
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PLA DE PLUJA
En cas de pluja, les activitats afectades es duran a terme de manera alternativa en una aula o espai
assignat. Es seguiran els mateixos protocols de seguretat i higiene establerts.
Preguem que, en la mesura del possible, els infants siguin recollits per les famílies lo abans possible.

MESURES GENERALS
El curs 2020/2021 estarà marcat per les mesures de seguretat i higiene per tal de reduir el risc de
contagi de la COVID-19. En aquest sentit, L’afa Pare Poveda seguirà totes les mesures de seguretat i
higiene dictades en el protocols mencionat anteriorment a més a més de seguir les direccions
generals del departament de salut:
- Distància: mantenir sempre que sigui possible una distància d’1,5 mtres.
- Mans: rentat de mans abans i després de les activitats. Sempre que sigui possible amb aigua i sabó.
Quan no sigui possible s’utilitzarà gel hidroalcohòlic.
- Mascareta: sempre que no sigui possible la distància d’1,5 metres s’utilitzarà per minimitzar riscos.
El se ús obligatori queda supedit a les mesures que es marquin des dels diferents protocols així com
el que decideixi la direcció de l’escola per tal de mantenir la coherència en tot el centre .
Aquests tres conceptes bàsics caldrà sumar-hi:
- Grups estables: les extraescolars es realitzaran en grups estable. Aquest grup actua com a grup
bombolla fet que facilita la traçabilitat.
- Grups reduïts: es limiten les inscripcions a les extraescolars a 15 infants per grup. En cas d’haver-hi
que en algun grup s’arrivés a 20 inscrits (com podria ser l’escoleta de futbol) , es realitzaries dos
grups estables d’aquests mateixa extraescolar.
- Desinfecció del material: Tot el material utilitzat en una extraescolar serà desinfectat abans i
després de cada ús.
- Mascaretes: el monitor/a o entrenador/a durà sempre posada la mascareta.
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- Autoresponsabilitat i cooperació: els pares/mares o tutor/a legal han de firmar una declaració
responsable en la qual es comprometen a que l’infant que participa a les extraescolars:


No presenta simptomatologia relacionada amb la COVID-19



No conviu amb una persona en quarantena relacionada amb la OCVID-19



No ha estat positiva en un test de COVID-19



Ha llegit i està d’acord amb el protocol de les activitats



Accepta la responsabilitat de que és 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 Així mateix, entén que l'equip de dirigents i l'entitat
organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se
en relació a la pandèmia durant l'activitat.



S’encarrega d’aportar la quantitat de mascaretes necessàries

