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NORMATIVA I PLA D’ACTUACIÓ 
	

El present document pretén mostrar l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per 
part de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Volerany (AFA) per a poder 
desenvolupar les activitats extraescolars fora d’horari lectiu envers la situació actual de la 
Covid-19. 
 
Aquest protocol es basa, en tot moment, en les prescripcions emeses pel Ministeri de Salut. 
L’aplicació d’aquest requereix una col·laboració estreta entre els serveis educatius, els 
familiars dels infants i els propis treballadors de l’AFA o les empreses prestadores de serveis. 
 
La guia que es presenta a continuació es basa en les recomanacions descrites en el pla 
d’actuació emès pel Departament d’Educació (última actualització 09-09-20) on cal garantir: 
 

GRUPS 
 
A les activitats extraescolars hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups 
estables. 
 
En les extraescolars la nova composició de grups d’activitat haurà de ser estable i dirigits pel 
mateix monitor/a durant tot el curs. 
 
Grups de 10 a 15 alumnes segons edat i activitat a realitzar (consultar el programa d’activitats 
extraescolars del centre). 
 

MESURES DE PREVENCIÓ 
 
Distanciament físic 
 
Qualsevol de les activitats que dirigim ja siguin motrius, esportives, creatives o tecnològiques 
han de complir la distància física interpersonal de seguretat de 1,5 metres sempre que 
l’activitat ho permeti. 
 
La distància de seguretat s’aplicarà tant a l’aire lliure com en espais coberts. 
 
Higiene de mans 
 
Mesura que caldrà que adoptin tan alumnat com els diferents tècnics (coordinador/a, 
responsable de grup, suport). 
 

Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar la sessió.  

Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic desprès de finalitzar la sessió. 

Rentat de mans si es va al wc o s’acompanya a un alumne. 
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En els cas dels/les minitors/es quan arribin al centre escolar o espai de 
desenvolupament de l’activitat caldrà que es rentin les mans i es prenguin la 
temperatura. 

 
 
Mascareta 

 
L’alumnat d’educació infantil no caldrà que utilitzi mascareta. Únicament la portaran en els 
desplaçaments. 

 
La mascareta quan s’està fent activitat física no és obligatòria (a data 16/09/20). En tot cas la 
recomanació és fer l’activitat física a l’aire lliure i extremar la distància. Si no es pot fer activitat 
al aire lliure, l’espai ha d’estar ventilat. 

 
El tècnic o responsable caldrà que porti la mascareta en tot moment durant el transcurs de 
l’activitat. 

 
Requisits d’accés a les activitats i Declaració responsable 

 
En cas que un alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc si contrau el COVID es valorarà conjuntament amb la Direcció de l’escola i 
l’AFA la participació en alguna de les activitats del programa. 

 
Abans de començar les activitats extraescolars les famílies hauran de signar una declaració 
responsable on: 

 
Faran constar que són coneixedores de la situació actual i que per tant s’adaptaran a 
les mesures o decisions que apliquem seguin directrius de la Direcció del centre, 
Administracions o Sanitat i sempre consensuades per l’AFA de l’escola. 

 
Es comprometen a no portar l’infant o adolescent a l’activitat si presenta 
simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

 
Presa de temperatura 
 
Entenent que l’alumnat propi del centre no presentarà símptomes de febre tot i així es tindrà 
cura d’una possible necessitat. 
 

NETEJA, VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ 
 
En la mesura del possible adaptarem les activitats extraescolars en espais d’exterior, tant la 
pista del pati de l’Escola Volerany com el pati de l’Institut Manuel de Cabanyes, que ens han 
cedit per a la realització de les activitats extraescolars. 
 
Les activitats d’interior que utilitzen aules, aquestes les haurem de ventilar abans, durant (si 
és possible) i després de l’activitat. 
 
Si l’activitat d’aula ho permet deixarem la porta oberta per garantir més ventilació. 
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Un cop acabada l’activitat caldrà desinfectar els espais (personal neteja escola) i el material 
esportiu i no esportiu utilitzat. 
 
S’utilitzaran productes de neteja per a la desinfecció de la Covid19 homologats pel 
Departament de Salut. 
 
GESTIÓ DE CASOS 
 
Cal establir una total comunicació i coordinació amb la Direcció de l’escola per traspassar 
informació de possibles casos i així aplicar el protocol d’actuació. 
 
No poden accedir al centre l’alumnat, docents i tècnics amb símptomes compatibles amb la 
COVID-19. 
 
L’AFA comunicarà a la Direcció del centre qualsevol cas o possible cas. 

Davant de sospita: 

1. Portar a l’infant a un espai d’aïllament 
2. Col·locar la mascareta quirúrgica (tant alumne com responsable) 
3. Trucar a la família per informar i que vingui a buscar el nen/a 
4. En cas de símptomes molt greus trucar al 112 
5. La família contactarà amb el CAP qui decidirà com actuar i qui informarà com procedir. 

 

ESPAIS D’ACTIVITAT 
 
L’escola proporcionarà aules per a desenvolupar les activitats que no són d’exterior. Les aules 
seran adaptades a les mesures i protocols a seguir. 
 
Utilització de pistes, aules i gimnàs. 
 
En els espais exteriors podrem tenir més d’un grup estable però garantirem la distància 
sanitària. 
 

ENTRADES I SORTIDES 
 
Les entrades i sortides es faran esglaonades. 
 
La rebuda de l’alumnat amb punts de trobada separats, les sortides es realitzaran per grups 
separats. 
 
Es minimitzarà l’accés dels familiars al recinte i únicament ho faran si compleixen les mesures 
sanitàries establertes (mascareta i distància de seguretat). Únicament, en els casos permesos, 
podrà accedir 1 sol familiar. A l’exterior de l’escola també es demana que els pares, mares o 
tutors/es que vinguin a recollir l’alumne/a respectin també la distància i la resta de mesures de 
seguretat.
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Nen, nena, adolescent o jove que presenta: 

- Febrícula o febre (≥ 37,3ºC) 

- Tos i/o dificultat per respirar 

- Congestió nasal i/o mal de coll 

- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea 

- Malestar general o dolor muscular 

NO SÍ 

 
PROTOCOLD’ACTUACIÓ D’UN PROBABLE CAS COVID-19 

 
 
 

 

Col·locació de mascareta 
quirúrgica i aïllament del nen, 
nena o jove afectat de la resta 
de participants, acompanyat/- 
da en tot moment d’una persona 
responsable de l’activitat que 
també es posarà mascareta 
quirúrgica. 

SIGNES DE GRAVETAT ? 
 

 

Avís telefònic a la família 

La família recollirà l’infant i 
es posarà en contacte amb 
el seu CAP de referència 

Fora de l’horari d’atenció 
del CAP: trucar al 061 

Trucar al 112 
Avís telefònic a la família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En espera de resultats, les persones que hagin tingut contacte estret amb l’infant, 
adolescent o jove hauran d’evitar el contacte amb la resta de participants. 

Si es comunica que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19, se seguiran 
les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica. 

 
- Dificultat per respirar 
- Vòmits o diarrea molt freqüents 
amb afectació de l’estat general 
- Dolor abdominal intens 
- Confusió, tendència a adormir-se 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA VOLERANY 
 
Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 

 
 

Declaro sota la meva responsabilitat: 
 
 

! Que soc 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 extraescolar, en la qual en/na 
.................................................................. participa. Així mateix, entenc 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. 

 
! Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb 
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

 
! Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na 

.................................................................. per als dies que duri l’activitat, en cas que així 
ho requereixi l’equip de dirigents. 

 
! Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na 

................................................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 
mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn 
familiar. 

 
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na 
............................................................................ compleix els requisits de salut següents: 

 
! Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 
! No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 

confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies 
anteriors a la realització de l’activitat. 

 
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la 
Covid-19: 

 
! Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la 

seva participació en l’activitat. 
 
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora  
 
 
 
Data i localitat 


