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FUNCIONAMENT DE LES 

EXTRAESCOLARS 
 

 

-La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar 

permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, 

especialment per les sanitàries. A conseqüència de la vigència d’aquestes mesures es fa 

necessari adaptar les mesures específiques previstes per als centres de treball, als efectes de 

preservar al màxim la salut dels empleats i dels alumnes i contribuir decididament a contenir el 

risc de contagi. Tot i això, aquestes mesures, així com els plans de contingència a seguir (el de 

l’escola), s’hauran d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les 

instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, 

per malalties emergents. 

-És per tota la situació que enguany s’ha de reformular el funcionament les extraescolars 

gestionades per l’AFA El Pi Gros, seguint les directrius de la direcció de l’escola i del 

Departament d’Ensenyament. 

EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS 

NIVELL P4 

-Als nens els recull a l’aula la monitora de l’AFA per anar a berenar (ha de portar cada nen/a el 

seu de casa). 

-Es prendrà la temperatura a tots els nens/es que es quedi a l’acollida. En el cas que sigui 37,5 

graus o superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 s’avisarà a la persona de 

contacte facilitada i l’haurà de venir a recollir. 

-Abans i després de berenar es procedirà a fer neteja de mans. 

-El berenar, que haurà de portar cada nen/a, serà individual i serà necessari portar una bosseta 

de tela, de paper o capsa específica, marcats amb el nom per deixar la mascareta mentre es 

berena. S’habilitarà un espai per berenar. 

-A les 17 h se’ls acompanya a l’espai on faran l’activitat. 

-Es recomana que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida, ja que durant el berenar estaran amb nens i nenes d’altres nivells educatius. 

-A l’aula es recomana portar mascareta (se seguiran les indicacions de la Conselleria de 

Sanitat). El professor que imparteixi la classe portarà mascareta en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-La recollida dels nens i nenes es farà per la porta de la rampa de la biblioteca. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 
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recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 

 

NIVELL P5 

-Als nens els recull a l’aula la monitora de l’AFA per anar a berenar (ha de portar cada nen/a el 

seu de casa). 

-Es prendrà la temperatura a tots els nens/es que es quedi a l’acollida. En el cas que sigui 37,5 

graus o superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 s’avisarà a la persona de 

contacte facilitada i l’haurà de venir a recollir. 

-Abans i després de berenar es procedirà a fer neteja de mans. 

-El berenar, que haurà de portar cada nen/a, serà individual i serà necessari portar una bosseta 

de tela, de paper o capsa específica, marcats amb el nom per deixar la mascareta mentre es 

berena. S’habilitarà un espai per berenar. 

-A les 17 h se’ls acompanya a l’espai on faran l’activitat. 

-Es recomana que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida, ja que durant el berenar estaran amb nens i nenes d’altres nivells educatius. 

-A l’aula es recomana portar mascareta (se seguiran les indicacions de la Conselleria de 

Sanitat). El professor que imparteixi la classe portarà mascareta en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-La recollida dels nens i nenes es farà per la porta de la rampa de la biblioteca. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 

recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 

 

NIVELL 1r/2n/3r 

-Als nens els recull a l’aula la monitora de l’AFA per anar a berenar (ha de portar cada nen/a el 

seu de casa). 

-Es prendrà la temperatura a tots els nens/es que es quedi a l’acollida. En el cas que sigui 37,5 

graus o superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 s’avisarà a la persona de 

contacte facilitada i l’haurà de venir a recollir. 

-Abans i després de berenar es procedirà a fer neteja de mans. 

-El berenar, que haurà de portar cada nen/a, serà individual i serà necessari portar una bosseta 

de tela, de paper o capsa específica, marcats amb el nom per deixar la mascareta mentre es 

berena. S’habilitarà un espai per berenar. 

-A les 17 h se’ls acompanya a l’espai on faran l’activitat. 

-Serà necessari que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida.  

-L’activitat es realitzarà amb mascareta i el professor que imparteixi la classe la portarà també 

en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-La recollida dels nens i nenes de 1r es farà per la porta del pati de primària. 
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-La recollida dels nens i nenes de 2n i 3r es farà per la porta de la rampa de la biblioteca. Es 

demana puntualitat a la recollida, ja que després hi ha una altra classe. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 

recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 

 

NIVELL 4t/5è/6è 

-L’entrada serà per la porta de biblioteca, màxim a les 18:10h. IMPORTANT: Cal arribar 

puntual, ja que a les 18:10 es tancarà la porta per poder començar la classe a les 18.15 h. i no 

es podrà accedir si s’arriba més tard. 

-Caldrà esperar a l’obertura de porta amb mascareta posada (adults i nen/es) i intentant 

mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre les persones que hi hagi a 

l’entrada. 

-Es prendrà la temperatura al nen/a abans d’entrar al recinte i en el cas que sigui 37,5 graus o 

superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 no podrà accedir al recinte i haurà 

de marxar. Es recomana en aquests casos contactar amb el CAP de referència. 

-Abans i després de realitzar la classe es procedirà a fer neteja de mans. 

-Serà necessari que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida.  

-L’activitat es realitzarà amb mascareta i el professor que imparteixi la classe la portarà també 

en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-La recollida dels nens i nenes es farà per la porta de la rampa de la biblioteca. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 

recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 

 

NIVELL ESO 

-L’entrada serà per la porta de biblioteca, màxim a les 15:40h. IMPORTANT: Cal arribar 

puntual, ja que a les 15:40 es tancarà la porta per poder començar la classe a les 15.45 h. i no 

es podrà accedir si s’arriba més tard. 

-Caldrà esperar a l’obertura de porta amb mascareta posada (adults i nen/es) i intentant 

mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre les persones que hi hagi a 

l’entrada. 

-Es prendrà la temperatura al nen/a abans d’entrar al recinte i en el cas que sigui 37,5 graus o 

superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 no podrà accedir al recinte i haurà 

de marxar. Es recomana en aquests casos contactar amb el CAP de referència. 

-Abans i després de realitzar la classe es procedirà a fer neteja de mans. 

-Serà necessari que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida.  

-L’activitat es realitzarà amb mascareta i el professor que imparteixi la classe la portarà també 
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en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-La recollida dels nens i nenes es farà per la porta de la rampa de la biblioteca. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 

recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 

 

EXTRAESCOLAR DE TAEKWONDO 

NIVELL P4 i P5 

-Als nens els recull a l’aula la monitora de l’AFA per anar a berenar (ha de portar cada nen/a el 

seu de casa). 

-Es prendrà la temperatura a tots els nens/es que es quedi a l’acollida. En el cas que sigui 37,5 

graus o superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 s’avisarà a la persona de 

contacte facilitada i l’haurà de venir a recollir. 

-Abans i després de berenar es procedirà a fer neteja de mans. 

-A les 17 h se’ls acompanya a l’espai on faran l’activitat. 

-El berenar, que haurà de portar cada nen/a, serà individual i serà necessari portar una bosseta 

de tela, de paper o capsa específica, marcats amb el nom per deixar la mascareta mentre es 

berena. S’habilitarà un espai per berenar. 

-Es recomana que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida, ja que durant el berenar estaran amb nens i nenes d’altres nivells educatius. 

-A l’aula es recomana portar mascareta (se seguiran les indicacions de la Conselleria de 

Sanitat). El professor que imparteixi la classe portarà mascareta en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-Els nens i nenes han de venir aquest dia canviats de casa amb roba i sabatilles esportives 

còmodes per fer la classe. L’activitat es farà al pati, però els dies de pluja i fred es farà al 

gimnàs (en aquest cas faran l’activitat amb mitjons). 

-La recollida dels nens i nenes es farà per la porta del pati de primària. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 

recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 

 

NIVELL 1r a 5è 

-Als nens els recull a l’aula la monitora de l’AFA per anar a berenar (ha de portar cada nen/a el 

seu de casa). 

-Es prendrà la temperatura a tots els nens/es que es quedi a l’acollida. En el cas que sigui 37,5 

graus o superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 s’avisarà a la persona de 

contacte facilitada i l’haurà de venir a recollir. 

-Abans i després de berenar es procedirà a fer neteja de mans. 

-El berenar, que haurà de portar cada nen/a, serà individual i serà necessari portar una bosseta 

de tela, de paper o capsa específica, marcats amb el nom per deixar la mascareta mentre es 

berena. S’habilitarà un espai per berenar. 

-A les 17 h se’ls acompanya a l’espai on faran l’activitat. 
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-Serà necessari que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida, ja que durant el berenar estaran amb nens i nenes d’altres nivells educatius. 

-Els alumnes hauran de portar mascareta, donat que pertanyen a diferents grups estables de 

l’escola. El professor que imparteixi la classe portarà mascareta en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-Els nens i nenes han de venir aquest dia canviats de casa amb roba i sabatilles esportives 

còmodes per fer la classe. L’activitat es farà al pati, però els dies de pluja i fred es farà al 

gimnàs (en aquest cas faran l’activitat amb mitjons). 

-La recollida dels nens i nenes es farà per la porta del pati de primària. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 

recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 

 

 

NIVELL 6è i ESO 

-L’entrada serà per la porta del pati de primària, màxim a les 18:10h. IMPORTANT: Cal 

arribar puntual, ja que a les 18:10 es tancarà la porta per poder començar la classe a les 

18.15 h. i no es podrà accedir si s’arriba més tard. 

-Caldrà esperar a l’obertura de porta amb mascareta posada (adults i nen/es) i intentant 

mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre les persones que hi hagi a 

l’entrada. 

-Es prendrà la temperatura al nen/a abans d’entrar al recinte i en el cas que sigui 37,5 graus o 

superior o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 no podrà accedir al recinte i haurà 

de marxar. Es recomana en aquests casos contactar amb el CAP de referència. 

-Abans i després de berenar es procedirà a fer neteja de mans. 

-Serà necessari que els nens/es portin mascareta de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir 

normativa UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de 

complir la normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant 

l’acollida. 

-Els alumnes hauran de portar mascareta, donat que pertanyen a diferents grups estables de 

l’escola. El professor que imparteixi la classe portarà mascareta en tot moment. 

-Un cop finalitzada la classe els nens/i nenes es rentaran de nou les mans. 

-Els nens i nenes han de venir aquest dia canviats de casa amb roba i sabatilles esportives 

còmodes per fer la classe. L’activitat es farà al pati, però els dies de pluja i fred es farà al 

gimnàs (en aquest cas faran l’activitat amb mitjons). 

-La recollida dels nens i nenes es farà per la porta del pati de primària. 

-Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable i les autoritzacions de 

recollida, drets d’imatge i d’actuació en cas d’urgència. 
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR  

UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

En el cas que durant el desenvolupament de l’acollida (i qualsevol altra activitat organitzada 

per l’AMPA) es detecti algun nen/a amb febre de 37,5 graus o superior o altres símptomes 

compatibles amb la COVID-19 se seguirà el següent protocol, consensuat amb la direcció del 

centre. 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat. 
 

2. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de mascareta, se li ha de col·locar, 
tant a la persona que ha iniciat símptomes (en cas que no en porti) com a la persona 
que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat 
de salut no pugui quedar-se sola). 
 

3. Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de 
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, 
tendència a adormir-se)... caldrà trucar al 061. 
 

 
 
 
 
A continuació, la monitora de l’AMPA haurà de realitzar les següents accions: 
 

1. Es contactarà de forma immediata amb la família per tal que vingui a buscar al nen/a. 
 

2. Recomanar a la persona o a la família que es traslladin al domicili i des d'allà, contactin 
telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que 
sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar 
la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 
 

3. Es comunicarà a la direcció del centre la situació donada amb el nen/a perquè actuï 
segons protocol del Departament d’Ensenyament i el Pla d’Actuació de l’Institut-Escola 
El Pi Gros. 
 

4. Si hi ha un cas positiu, els nens/es del servei d’acollida que hagin estat en contacte els 
dos dies anteriors amb el nen/a positiu hauran de fer aïllament de 14 dies, així com 
tota la classe del nen/a positiu. 

 
 
 

 
 

 


