
Protocol COVID Extraescolars Escola Bertí 

1. El monitor/a recollirà l’alumnat a l’aula, al menjador o al pati i el conduirà fins

a l’aula o espai habilitat per a realitzar l’activitat extraescolar.

2. Previ a l’entrada a l’aula o espai corresponent caldrà desinfectar amb gel

hidroalcohòlic les mans dels infants així com les del monitor/a.

3. Un cop dins l’aula, cal que l’alumnat romangui amb la mascareta posada

tota l’estona. Queden exemptes d’aquesta obligació les extraescolars de

caire físic, però en aquest cas cal mantenir sempre una distància de

seguretat mínima de 2m, en cas de no mantenir-se l’ús de mascareta serà

obligatori.

4. Els monitors i monitores han de dur obligatòriament la mascareta posada i

han de mantenir la distància de seguretat en la mesura del possible.

5. Acabada l’activitat cal que l’aula usada i el material quedin correctament

desinfectats amb productes pertinents i homologats pel ministeri de sanitat.

Serà responsabilitat del monitor/a assegurar la correcta desinfecció de

l’espai i dels estris usats (taules, cadires, teclats, màrfegues, terra, etc.)

6. L’alumnat que no pertany al mateix grup classe (grup estable) no pot

compartir material.

7. L’alumnat s’haurà de tornar a desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic al

finalitzar l’activitat.

8. El monitor/a acompanyarà a l’alumnat a la seva aula, menjador o pati

segons correspongui. En cap cas poden els i les alumnes moure’s

lliurement pel centre.

9. Les activitats esportives de tarda que requereixen d’ús del vestuari cal que

respectin els grups estables, de manera que han de separar les alumnes

per curs en els  dos vestuaris del gimnàs. Les alumnes han de mantenir la

distància de seguretat dins el vestuari i dipositar la roba dins una bossa. En

tot cas, l’aforament de cada vestuari és de 4 alumnes.

10. Les activitats de tarda inclouen 15 minuts per berenar, en aquest cas, l’àpat

s’ha de dur a terme de manera segura, mantenint als nenes i nenes

asseguts amb una distància de 2m entre ells/es i sempre que sigui possible

en un espai obert i ventilat.

11. Els productes de desinfecció de superfícies i l’hidrogel de les mans han de

ser subministrats per cada entitat organitzadora.




