
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COVID-19 

 

Està previst fer el següent protocol: 

 

Recollida 

- A les 17h el/la monitora responsable de l’activitat recollirà als alumnes al 

menjador, on ja hauran berenat, i s’emportarà el seu grup a l’aula o espai 

designat per realitzar l’activitat. 

- Els infants es rentaran les mans abans de començar l’activitat (lavabo) 

- Sempre amb mascareta, mans netes i respectant la distància de seguretat amb 

els altres grups. 

 

Realització de l’activitat 

- Els alumnes aniran sempre amb mascareta mentre no canviï la situació.  

- Als espais interiors es mantindran obertes les finestres mentre el temps 

acompanyi i en el cas de pluja o fred es tindrà la porta oberta i s’obriran les 

finestres el màxim d’estona possible. 

- Els alumnes es rentaran les mans un cop finalitzada l’activitat (lavabo) 

 

Protocol si un nen/a presenta símptomes COVID-19 

- El monitor/a avisarà per telèfon a la coordinadora (mòbil extraescolars) i ella es 

farà càrrec d’avisar a la família i tindrà l’infant separat de la resta a l’espai del 

fons del menjador. 

Sortida 

- A les 17:55h cada monitor/a amb el seu grup esperarà a la zona de l’entrada de 

la porta corredora que vinguin a recollir-los. En cas que hi hagi més d’una 

activitat, s’esperaran a la zona designada (veieu quadre adjunt), amb la 

separació corresponent entre grups. 

-  Només podrà entrar un adult. 

 

 

Un cop finalitzada l’activitat es desinfectaran mobiliari i material utilitzats. Cada 

empresa es farà responsable de fer-ho i d’observar el protocol corresponent. 

  



ZONA DE SORTIDA EXTRESCOLARS I PERMANÈNCIA 

 

Camp de Futbol 

____________________________________________ 

Guitarra DL       Anglès 5è i 6è DL 

Teatre 1r a 6è DT      Batucada  1r a 6è DC 

Robòtica 4t a 6è DC                            

 

 

                           

 

 

                                  

     

      Anglès 1rDL 

     Anglès 2n DM 

     Robòtica 1r a 3r DC 

     Anglès 3r/4t DJ 

 

 

  

 Porta Corredora        

         Menjador 

         Permanència 

 Anglès P4 i P5 DL 

 Teatre P4 I P5 DC       


