
 

9 PROTOCOL  COVID-19   2020/2021 

Annex 1. RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, publicada al DOCG el dia 29 d’octubre 

 

Per tal de seguir la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, publicada al DOCG el dia 29 d’octubre, 

prendrem totes les mesures necessàries per respectar en tot moment els grups 

bombolla. 

Fins ara les activitats extraescolars estaven denominades com a grups estables formats 

per diferents grups bombolla. A partir d’ara, aquests grups estables s’han de dividir 

coincidint amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.  

Fet que comportarà canvis d’espais de realització de les activitats ja totes les activitats 

s’han de realitzar a l’exterior, canvis als espais de sortida, i canvis de metodologia a 

l’hora d’impartir les activitats extraescolars. 

L’extraescolar Domini / Iniciació al medi aquàtic (Piscina) que es realitza els dilluns, 

queda anul·lada fins a proper avís pel tancament de les instal·lacions del Centre de 

Natació de Mataró (CNM). A canvi oferim un servei d’acollida gratuït fins les 18:00h per 

als infants de l’activitat. Els usuaris de Domini / Iniciació al medi aquàtic que vulguin fer 

ús d’aquest servei d’acollida, heu d’enviar un correu electrònic a 

extraescolarsmace@gmail.com. 

 

Canvis a les diferents activitats extraescolars: 

Dansa 

▪ L’espai de realització de l’activitat canvia al pati. 

▪ Es fan quatres espais iguals ben diferenciats amb cons per tal de respectar els 

grups bombolla. A cada espai hi ha les classes de P4A, P4B, P5A i P5B. 

▪ La porta de sortida canvia respecte a la que es feia servir fins ara. P4 surt per la 

porta lateral de la cuina, i P5 surt per la porta de Floridablanca. 

 

Taller de Cuina 

▪ L’espai de realització de l’activitat canvia al porxo. 

▪ Es disposa de taules per cada grup bombolla amb la suficient separació entre 

elles per tal de respectar la distancia mínima interpersonal de 1,5m. 

▪ La porta de sortida canvia respecte a la que es feia servir fins ara. Els infants de 

l’activitat sortiran per la rampa. 

 

Anglès P4 i P5 

▪ L’espai de realització de l’activitat canvia al porxo. 

▪ Es disposa de taules per a cada grup bombolla amb la suficient separació entre 

elles per tal de respectar la distancia mínima interpersonal de 1,5m. 

▪ La porta de sortida canvia respecte a la que es feia servir fins ara. Els infants de 

P4 surten per la porta de la cuina, i els infants de P5 surten per Floridablanca. 
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Poliesportiu 1r i 2n 

▪ L’espai de realització continua sent la pista, el qual es divideix en quatre parts 

iguals amb cons per que cada grup bombolla tingui els seu espai ben diferenciat. 

▪ La porta de sortida canvia respecte a la que es feia servir fins ara. 1r surt per la 

gàbia, i 2n surt per la rampa. 

 

Iniciació a l’esport 

▪ L’espai de realització canvia, eliminant el porxo i el pati, quedant així només la 

pista i la gàbia com espais únics de realització. 

▪ S’augmenta el monitoratge per tal de donar un millor servei degut al gran nombre 

de bombolles diferents. 

▪ A la pista es fa la divisió de quatre espais iguals diferenciats per cons. En aquesta 

participaran les quatre bombolles formades per P4A, P4B, P5A i P5B. A la gàbia 

es farà l’activitat de P3. 

▪ La porta de sortida canvia, P3 surt per Laporta de l’Havana, P4 per la porta de la 

cuina, i P5 per Floridablanca. 

 

Judo 

▪ L’espai de realització canvia del gimnàs al porxo. 

▪ Cada grup bombolla tindrà el seu tatami per realitzar l’activitat. 

▪ La sortida continua sent la porta principal. 

 

Anglès 1r i 2n 

▪ L’espai de realització canvia a les taules del porxo. Deixant d’aquesta manera, 

una taula per a cada grup bombolla. 

▪ La sortida continua sent per la Biblioteca. 

 

Patinatge 

▪ Els espais de realització continuen sent la pista i el porxo. Cada zona esta 

delimitada amb cons per separar tots els grups bombolla. 

▪ S’augmenta el monitoratge per tal de donar un millor servei degut al gran nombre 

de bombolles diferents. 

▪ Les sortides es fan de la següent manera: P5 per l’Havana, 1r per la rampa, 2n, 

3r i 4t per la gàbia. 
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Escacs 

▪ L’espai de realització canvia al porxo. Cada grup bombolla disposa de la seva 

taula. A més, cada infant compta amb el seu joc de peces blanques i negres, i 

tauler. 

▪ La porta de sortida no canvia, quedant aquesta com la porta de la biblioteca. 

 

Iniciació / Domini al medi aquàtic 

▪ L’activitat queda anul·lada pel tancament del Centre de Natació de Mataró 

(CNM). 

▪ Oferim un servei d’acollida gratuït per a les famílies que realitzen la activitat. 

▪ L’espai de l’acollida és el porxo. Respectant en tot moment els diferents grups 

bombolla. 

 

Totes les monitores i monitors disposen de gel hidroalcohòlic, i en fan ús cada vegada 

que canvien de grup bombolla a l’hora de realitzar l’activitat.  

Us recordem que continuem treballant amb un protocol viu, el qual pot patir canvis en 

qualsevol moment, i que seran degudament annexats en aquest mateix document. 

 

Macedònia SL. 

 

Mataró, 2 de novembre de 2020. 

 

 


