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PROTOCOL     EXTRAESCOLARS     CURS     2021-2022

INTRODUCCIÓ

Després d’una any marcat per les mesures COVID, i amb conformitat i vist i plau de la

Junta Directiva de l’AMPA, degut a la demanda i necessitats dels i les socis i sòcies de

l’associació, donem el llistó de sortida a les activitats extraescolars de cara al  curs

2021-2022.  El  servei  d’extraescolars  forma  part  dels  serveis  garantits  per  part  de

l’escola i gestionat per l’AMPA.

La situació actual segueix essent de precaució sanitària i és per això que és necessària

l’aplicació continuada  d’una  sèrie  de  mesures  enfocades  a  la  protecció  dels  i  les

alumnes del centre.  La continuïtat  de les activitats extraescolars,  per tant,  es farà

tenint  en  compte  les  dades  d’incidència  de  la  malaltia  i  sempre  d’acord  amb  les

activitats permeses; segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa

existent. Òbviament, les famílies tindran informació de totes les mesures adoptades a

l’Escola, en relació amb la prevenció i control de la Covid-19.

OBJECTIU     DEL     DOCUMENT

Aquest document pretén establir les bases per tal que el servei d’extraescolars del

curs 2021- 2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties,  buscant l’equilibri

entre protecció de la salut de les persones usuàries del servei, així com de la resta

dels estaments educatius. Dins de la màxima normalitat possible, es tindrà màxima

cura de la higiene i condicions adequades per al correcte funcionament de les

extraescolars.



FONAMENTS     DEL     SERVEI

1. Seguretat-. Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots

els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, l’escola vol continuar

sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i

confortable.

2. Salut-. La salut dels i les alumnes, docents, monitors i altres persones treballadores del

centre és una prioritat per a tota la comunitat educativa del centre Vall de Palau, tant

per part de l’AMPA com de la pròpia escola. Totes les mesures preses es faran segons

les indicacions pertinents de l’administració catalana.

3. Vigència-.  Totes les mesures proposades seran vigents al  llarg del  curs escolar  i en

coherència  amb  la  realitat  dels  centres  educatius  del  nostre  entorn.  S’actualitzarà

segons seguiment epidemiològic marcats pels organismes experts.

PRINCIPIS     DE     PREVENCIÓ,     HIGIENE     I     PROMOCIÓ     DE     LA     SALUT

Els dos pilars actuals que ajuden al control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos detectats.

GRUPS     DE     CONVIVÈNCIA     I     SOCIALITZACIÓ     EL     MÀXIM     D’ESTABLES     POSSIBLE

Es proposa l’organització escolar entorn a grups de convivència el màxim d’estables

possibles. Tot i que es podran barrejar grups, sempre que les mesures de ventilació i

d’higiene adequades. També es mantindran els espais establerts per a cada grup per

disminuir la mobilitat pel centre durant el servei i es faran ús dels espais exteriors

sempre i quan sigui possible. La inscripció a les extraescolars haurà de ser per escrit,

amb els formularis pertinents, per tal de tenir control dels alumnes i els espais.



ORGANITZACIÓ     DELS     CURSOS     I     ESPAIS

Les ràtios seran d’un mínim de 8 alumnes per poder engegar l’activitat, en cas contrari, els inscrits restaran en

llista d’espera fins poder reunir la ràtio indicada. Per saber el màxim de cada ràtio, es seguiran amb cura les

recomanacions vigents en la formació de grups

Les activitats d'Anglès, Bàsquet i Taekwondo venen condicionades per preus i normativa pròpies de l’entitat que

ho gestiona (Kith, Patronat, club de bàsquet Sant Andreu i Club Esportiu EUI-AM)

La inscripció d’anglès la farà directament l’empresa responsable, amb la documentació facilitada per la mateixa.

Tot i ser una inscripció diferent, les famílies sí que hauran d’estar al corrent dels pagaments pertinents per ser

soci/a de l’AMPA (quota i assegurança)



HORARIS     D’ENTRADA         I     SORTIDA     DELS     I     LES     INFANTS

Els horaris d’entrada dels infants a l’extraescolar es farà segons horari de sortida de

l’escola dels i les alumnes (16.10, 16. 20 i 16.30) a excepció de la piscina, que seràn

els familiars que portin directament al/la nen/a al complex esportiu . Les famílies no

podran accedir al recinte escolar, serà el/la monitor/a el que surti a la porta gran per a

que  puguin  ser recollits  en  l’hora  de  sortida.  S’hauran  de  respectar  estrictament

aquests horaris de sortida de les diferents activitats. .

EQUIP     DE     MONITORS/ES.

Cada activitat tindrà el seu monitor corresponent, que recollirà als infants a l’aula o

els esperarà en un lloc acordat per anar a l’espai designat per l’activitat. Primer els

infants berenaran, respectant les distàncies de seguretat, per poder començar

l’activitat a continuació. A més, la monitora de l’acollida de tarda serà la responsable

de gestionar la sortida dels infants de manera esglaonada.

L’equip de monitors, que portaran mascaretes quirúrgiques en tot moment i

allargaran el seu horari fins 15 minuts més per tal de poder desinfectar els espais,

taules, cadires i material.

PROTOCOL     D’INICI     DE     L’ACTIVITAT  

Per poder iniciar l’activitat, els/les progenitors/es o tutors/es legals hauran d’haver

signat  en  el  moment  de  començar:  la  inscripció,  els  drets  d’imatge,  alta  de  soci,

domiciliació bancària, i permís aliè per recollir a l’infant (en cas de no ser els anteriors

esmentats els que recolliran a l’alumne/a), així com el pagament de l’assegurança i la

quota de soci/a.

Pel que fa als pagaments, en cas de faltar més de 4 classes, amb motiu justificat, es

pot demanar la devolució de la part proporcional del pagament (aquest punt és



explícit  per  les  activitats  gestionades  directament  per  l’AMPA,  en  cas  de  ser  una

entitat aliena, es consultarà amb el responsable)

Els i les infants hauran de portar mascareta posada i una mascareta de recanvi dins la

motxilla. La mascareta serà utilitzada sempre que l’activitat es faci dins de les

instal·lacions del centre. Cada monitor tindrà mascaretes d’emergència per a

possibles contratemps. Les mascaretes s’hauran de portar el temps que les

institucions educatives estipulin com a segurs per poder mantenir segurs als nostres

alumnes i monitors.

Els monitors aplicaran esprai hidroalcohòlic a l’entrada  i  sortida  de  les  diferents

activitats. Així mateix, es prioritzarà la higiene de mans i material per la seguretat de

les activitats. En cas de símptomes i/o febre la monitora responsable trucarà de forma

immediata al telèfon assignat del pare, mare o tutor/a legal, que haurà de recollir a

l’infant l’abans possible. En cas necessari, s’aplicarà protocol COVID aplicat a l’escola.

PROTOCOL     D’ESTADA  

Els infants realitzaran amb normalitat les activitats extraescolars, sempre mantenint la

distància de seguretat, en la mesura del possible, i amb la mascareta posada en tot

moment segons normativa vigent establerta.

La higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar els contagis, pel

que es realitzarà rentat de mans en les següents situacions:

A l’arribada i a la sortida dels espais comuns. Abans i després d’anar al WC.

Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida als espais alternatius).

La família és, en tot moment, responsable de la salut dels seus descendents, les 

treballadores de l‘escola han de garantir la salut de la comunitat educativa.

La família haurà d’entregar signat el full de compromís de responsabilitat el primer dia

d’assistència al servei, d'aquest es garanteix  que  la  família  és  coneixedora  de  la

situació, dels protocols i es responsabilitza d’actuar seguint les mesures establertes en

cas de tenir simptomatologia compatible amb la Covid-19. A més, la família haurà de



demostrar el pagament de la quota de soci i l’assegurança per realitzar les activitats.

També signar el dret a imatges i tenir omplert la inscripció de soci/a i la recollida de

qualsevol persona aliena als progenitors o tutors per poder recollir al nen/a.

PROTOCOL     DE         NETEJA     I     DESINFECCIÓ.

Per  disminuir  el  risc  de  transmissió  dels  espais  interiors  es  deixaran  les  finestres

obertes durant el servei, sempre que sigui possible (tenint en compte la climatologia

o els sorolls exteriors).

La neteja i la posterior desinfecció d’espais, superfícies i material es realitzarà

diàriament, una vegada acabat el servei, per part del/ les monitors/es.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus, per aquest

motiu, es potenciaran aquelles activitats escolars que puguin fer-se a l’aire lliure.

Per a la gestió de residus es prendrà les mesures necessàries perquè els mocadors i

les tovalloles d’un sol ús, es puguin llençar en contenidors amb bosses, preferentment

amb tapa i  pedal.  El  material  d’higiene personal,  com mascaretes,  guants  i  altres

residus personals d’higiene, s’hauran de llençar als contenidors de rebuig.

En el cas que alguna persona presenti símptomes de la malaltia mentre es troba a

l’escola, el  material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat,  es dipositarà en

doble bossa tancada abans de llençar-la amb la resta de residus.

L’AMPA es compromet a dotar de tot el material higiènic i  sanitari necessari per a

realitzar el servei d’acollida de manera segura.


