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Introducció
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels
països l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a
través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les
escoles.
L’actual evolució de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a
l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura dels centres educatius
sigui una prioritat, esdevenint alhora una necessitat i un repte.
Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació
continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el
funcionament de la societat i, entre ella, del sistema educatiu. Cal que
responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les
escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer
front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

Activitats
Extraescolars
Es poden dur a terme les extraescolars previstes en la seva programació
general anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i
portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible
per la naturalesa de l’activitat realitzada. És formaran grups estables de
participants.
Les recomanacions a seguir segons l’activitat que es realitza, són:

Hip-Hop







Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m 2.
Es farà rentat de mans abans i després de l’activitat.
Neteja i desinfecció del material utilitzat després de cada classe.
Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres.
Es garanteix la ventilació dels espais.
Els monitors/es portaran mascareta durant tota l’activitat.
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Esport amb pilota (Tècniques de futbol)







Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m2.
Es farà rentat de mans abans i després de l’entrenament.
Neteja i desinfecció de les pilotes després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
En espais interiors: es garanteix la ventilació de l’espai. Si és possible,
es mantindran les finestres obertes durant tot l’entrenament.
Els monitors/es portaran mascareta durant tot l’entrenament.

Atletisme






Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m 2.
Es farà rentat de mans abans i després de l’entrenament.
Neteja i desinfecció del material utilitzat després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
Els monitors/es portaran mascareta durant tot l’entrenament.

Tennis








Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m 2.
Es farà rentat de mans abans i després de l’entrenament.
Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant. En cas
contrari, es netejaran i desinfectaran les superfícies de contacte
(mànecs) entre infants.
Neteja i desinfecció del material utilitzat després de cada entrenament.
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.
Els monitors/es portaran mascareta durant tot l’entrenament.

Arts plàstiques





Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m 2.
Es farà rentat de mans abans i després de l’activitat.
Es garanteix la ventilació de l’espai. Si és possible, es mantindran les
finestres obertes durant tota l’activitat.
El material serà d’ús individual quan sigui possible.
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Neteja i desinfecció del material d’ús compartit utilitzat després de cada
activitat.
Els monitors/es portaran mascareta durant tota l’activitat.

Teatre







Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m 2.
Es farà rentat de mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula d’assaig, es mantindrà la distància d’1,5 metres.
Es garanteix la ventilació de l’espai.
Neteja i desinfecció del material utilitzat després de cada assaig.
Els monitors/es portaran mascareta durant tot l’assaig.

Robòtica i TIC








Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m 2.
Es farà rentat de mans abans i després de l’activitat.
Dins de l’aula, es mantindrà la distància d’1 metre. Si no és possible, cal
utilitzar mascareta.
Es garanteix la ventilació de l’espai.
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després del seu ús.
Neteja i desinfecció del material utilitzat després de cada activitat.
Els monitors/es portaran mascareta durant tota l’activitat.

