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MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19 
 
Les activitats extraescolars es desenvoluparan seguint totes les recomanacions de prevenció del 
Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya.  
 
  

PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Els infants hauran de portar la mascareta abans i després de l’activitat. 
 
Es duran a terme unes rutines establertes: 

- Presa de temperatura amb termòmetre sense contacte  
- Desinfecció de mans a l’arribada i a la sortida de l’activitat i després dels àpats (berenars) 
- Rentada de mans abans i després d’anar al lavabo.  

 
Si durant l’estada a l’activitat l’infant presenta algun símptoma i temperatura superior a 37.5º 
s’activarà el protocol establert i es recollirà la informació requerida per fer seguiment i control.  
L’equip de monitors haurà de complir les mesures de protecció individual, especialment el 
manteniment de la distància física de seguretat i l’ús de la mascareta. 
 

GRUPS  
 
Hi podran participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables.  
Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la 
traçabilitat. 
 

ESPAIS 
 

En l’espai habilitat per l’escola es  distribuiran per grups estables i/o preservant la distància de 
seguretat d’1,5 metres. En cas que no es pugui preservar la distància de seguretat hauran de dur la 
mascareta.  
Sempre que sigui possible es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació 
natural.  
 

MATERIALS  
 
Tot el material que utilitzaran els alumnes serà prèviament desinfectat per tal que el seu ús sigui 
segur i un cop finalitzada l'activitat es tornarà a desinfectar. 
 
 

 NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials. 

 
FORMACIÓ DELS MONITORS/ES 

 
Es garanteix la formació específica en higiene i prevenció dels monitors i monitores. 

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU 
 
Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun infant i/o 
membre de l'equip. 

 

 

 


