
 
 

PROTOCOL EXTRAESCOLARS ESCOLA LA RODA 

Seguint les recomanacions del Departament per a la realització de les           
activitats extraescolars que es fan a la nostra escola, us adjuntem el protocol             

d'actuació Covid.  

- Es considera GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE cada una de les          

activitat per separat: esplai, escola d’esports, budo, patinatge, futbol,         

bàsquet,  etc.... 

- La composició del grup de participants serà el més estable possible per            
tal de facilitar la traçabilitat.  

- Cada infant ha de disposar d'una superfície mínima de 2,5m2. Sempre           
que les condicions meteorològiques ho permetin, l'activitat es realitzarà a          

l'aire lliure. Si en el mateix dia coincideix més d'una activitat s'haurà de             

garantir que els diferents grups no tinguin contacte.  
- En el cas que l'activitat s'hagi de realitzar a l’interior, disposem de quatre             

aules per poder realitzar les activitats i evitar el contacte entre els            
diferents grups d’activitats, i s'haurà de respectar la distància d'1,5          

metres. 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l'activitat. La persona           
responsable de dur a terme l'activitat subministrarà el gel hidroalcohòlic          

abans i després de realitzar l'activitat.  
- En les activitats que s'utilitzi material accessori (pilotes, cordes…) caldrà          

netejar-lo i desinfectar-lo després de cada entrenament. Si es tracta de           

material fungible (plastilines, llapis….) serà d'ús individual.  
- El responsable de protocol durant les extraescolars serà el coordinador,          

el Joan Rodriguez. Aquest vetllarà pel bon funcionament i compliment          
del mateix.  

- En el cas que un infant no es trobi bé durant l’estona d’extraescolars, el              

coordinador portarà al nen/a a la sala d’aïllament i s’avisarà a la família             
perquè el vingui a buscar. Si s’ha de fer una prova PCR a l’infant, la               

família haurà d’avisar a la direcció de l’escola del dia que se l’ha feta i               
del seu resultat.  



 
 

 

- TOTS el monitors i monitores hauran de fer l’activitat amb mascareta, i            

vetllaran per mantenir al màxim possible les distàncies de seguretat dels           
participants. 

- Els monitor/es recolliran l’alumnat d’Infantil , 1r i 2n a les seves aules.             
Els alumnes de la resta de cursos aniran al pati on els esperaran els              

monitors/es de l’activitat. Durant tot aquest moment els infants de          

primària portaran la mascareta, tal com indica el protocol d’escola. 
- Durant l’activitat, els infants no hauran de dur mascareta dins del seu            

grup de convivència  
- La recollida o sortida dels nens/es es farà de la següent manera: 

● Les famílies no poden accedir al centre. Esperaran a l’entrada del carrer            

Salmeron.  
● Els inafants de grups de grans, a partir de 3r,  sortiran sols fins al carrer. 

● Els infants d’Infantil, 1r i 2n sortiran per la porta del vestíbul. Els monitors              
i monitores els aniran entregant a les famílies. 

● Els infants que van a piscina es recolliran a la parada del bus del parc               

del darrera l’escola. 
● Els infants estaran separats per grups de convivència d'activitat, i amb la            

distància de seguretat. 
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