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PROTOCOL EXTRAESCOLARS  

CURS 2020-2021 

Protocol COVID - 19 de les activitats extraescolars que realitza l’empresa  

Macedònia Serveis de Menjar S.L. a l’escola Anxaneta de Mataró 

 

 

1. Introducció  

A partir del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia” de la Generalitat de Catalunya, Macedònia SL. hem extret el nostre pla 

d’actuació per les extraescolars. 

A continuació presentem el protocol adaptant-nos a les necessitats i estructura del 

centre, com també posant en valor el benestar dels infants. 

Volem oferir un espai de lleure i d’atenció a tots i totes elles. Som conscients que estem 

vivint situacions complicades i que per això, volem acompanyar-los en el procés 

d’adaptació i creixement físic i emocional. 

 

2. Grup Humà 

 

2.1. Monitors i monitores 

Des de Macedònia SL. considerem obligatori la realització del curs “Formació de 

responsables de prevenció i higiene” de la Generalitat, així doncs tots i totes els 

treballadors/es hauran de realitzar-lo abans de començar a treballar. 

A l’entrar hi haurà una estora preparada per desinfectar el calçat, cada monitor i monitora 

haurà d’arrossegar-les per desinfectar-les, ja que hi haurà dipositat una solució 

desinfectant.  

Abans d’entrar a l’espai de l’escola s’hauran de rentar les mans amb gel desinfectant. 

De la mateixa manera que es prendrà i es registrarà la temperatura de cada un i cada 

una. 

 

2.2. Grups d’infants a les activitats 

Donat que les activitats extraescolars estan formades per infants de diferents cursos i 

classes, passarem a denominar com a grup estable tota aquella activitat que tingui el 

mateix nombre d’infants amb el/la mateix/a monitor/a durant tot el trimestre. 

Aquests grups estables ens ajudaran per controlar la transmissió i traçabilitat en cas 

d’un positiu per la Covid-19. 
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Els grups estables formats per infants de diferents classes i/o cursos hauran de 

dur la mascareta en tot moment i respectar el 1’5m de seguretat entre infants. 

Sempre que en una activitat ja sigui per espai o per força major no es pugui mantenir la 

distancia de seguretat, l’ús de la mascareta serà obligatòria. 

Els infants de P3, P4 i P5 no estan obligats a fer ús de la mascareta. 

 

3. Activitats extraescolars. 

 

3.1. Espais 

Tots els espais a on es realitzaran les activitats estan curosament estudiats i 

consensuats amb el Consell escolar i AFA respectivament per tal de garantir la distancia 

de seguretat entre infants i la optima ventilació de l’espai. 

Sempre que tinguem l’oportunitat, les activitats es realitzaran al aire lliure. En el cas de 

que una activitat es realitzi en un espai tancat mantindrem una ventilació constant si es 

possible. 

 

3.2. Sortides 

Cada activitat tindrà establerta una porta de sortida durant tot el curs per tal de respectar 

el mínim contacte possible entre diferents grups estables. Aquests espais no canviaran 

durant tot el curs. 

Només podrà venir un acompanyant per infant a recollir-los a l’hora establerta. Sota cap 

cas l’acompanyant pot accedir al recinte del centre escolar. Son els mateixos 

monitors/es dels grups estables els que acompanyaran als infants fins a la porta per fer 

una sortida esglaonada i amb seguretat. 

 

3.3. Funcionament 

Tots els infants que realitzin activitats extraescolars seran recollits pels seus  monitors/es 

dels seus grups estables per cada classe, per tal de portar-los/les a l’espai a on es 

realitzarà l’activitat. 

En tot moment es mantindrà una distancia de seguretat entre infants i monitor/a. En el 

cas de no ser possible es realitzarà un rentat o desinfectat de mans tant al monitor/a 

com al infant. 

Tots els alumnes s’han de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans 

de començar i finalitzar l’activitat extraescolar. També es prendrà la temperatura de cada 

infant al inici de l’activitat. 

Quan un infant fa ús del lavabo, s’ha de rentar o desinfectar les mans desprès del seu 

ús. 

Per tal d’evitar fer ús de les zones comunes del centre, tots els usuaris de les activitats 

extraescolars tindran que portar una cantimplora o ampolla amb aigua, i així evitar fer 

servir les fonts d’aigua del centre. 
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Tot el material que s’ha fet servir durant la realització de l’activitat serà degudament 

desinfectat per tal de que el següent grup estable que el faci servir s’ho trobi en les 

millors condicions possibles. 

 

3.4. Gestió de casos  

En el cas de detectar en algun infant símptomes de la COVID-19, s’haurà de seguir els 
següents passos:  
- Avisar al responsable de les activitats extraescolars (Martín Rossi) 

- Dur-lo a un espai separat, d’ús individual.  

- Ús de la mascareta tant l’infant com l’adult que el cuida.  

- Trucar a la família.  

- Informar a l’equip directiu de l’escola.  

- Si presenta símptomes de gravetat, trucar al 061  

 
A partir d’aquí, segons l’evolució i proves, es seguirà el protocol per decidir si es tanca 
o no l’activitat del grup estable. 
 

 

Indicacions i recomanacions específiques per a les activitats extraescolars: 

Dansa  

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment per Dansa Primària. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ Les sortides és realitzaran de la següent manera; Dansa P3 sortiran per la porta 

de Florida Blanca, Dansa P4 i P4 sortiran per la porta de l’Havana, i Dansa 

Primària sortirà per la gàbia.  
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Patinatge. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ En el cas de Patinatge, l’activitat es fa a un espai exterior, tot i així també es 

mantindran les distàncies.  

▪ La sortida de l’activitat es farà per la gàbia. 

 

Poliesportiu i Futbol sala 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ Donat que estem parlant d’una activitat que és realitza al aire lliure, sempre que 

es pugui mantenir la distancia mínima durant la practica física i esportiva els 

infants es podran treure la mascareta. Un cop finalitzi la practica esportiva s’han 

de col·locar la mascareta un altre cop. 

▪ Tant Poliesportiu 1r i 2n com Poliesportiu 3r i 4t realitzaran la sortida per la gàbia. 

En el cas del Futbol Sala 5è i 6è la sortida serà el dilluns per la gàbia i els 

dimecres per la rampa. 

 

Arts marcials: Judo. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 



 

5 PROTOCOL  COVID-19   2020/2021 

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ Tant l’activitat de Judo P4 i P5, com Judo Primària, realitzaran la sortida par la 

porta principal del carrer Solís. 

 

Activitats aquàtiques: Piscina. 

 

▪ A la piscina, cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 

m2. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament. I quan s’accedeixi al 

centre. 

▪ L’aigua de la piscina es tractarà segons la normativa vigent. 

▪ Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors. 

▪ Caldrà la ventilació de l’espai. 

▪ Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants d’un mateix 

grup estable. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir 

la distància de seguretat. 

▪ Tots els vestidors estaran desinfectats al final de cada ús i romandran tancats 

per que el grup següent se’ls trobi en les millors condicions. 

▪ Les famílies no podran accedir al recinte del CNM (Club de Natació de Mataró) 

per tal de mantenir la distancia mínima. 

▪ Els mateixos monitors vestiran als infants després de l’activitat i els 

acompanyaran a la porta lateral de sortida a l’hora establerta per tal d’entregar a 

cada infant d’una manera ordenada i esglaonada. 

 

Escacs. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ La sortida de l’activitat es realitzarà per la cantonada entre els carrers Solís i 

Florida Blanca, (Biblioteca). 
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Anglès P3. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 

▪ Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ La sortida de l’activitat es realitzarà per la porta del carrer Florida Blanca. 

 

Anglès P4 i P5. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 

▪ Tan P4 com P5 estaran en classes diferents. 

▪ Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ La sortida de l’activitat es realitzarà per la porta de l’Havana. 

 

Anglès Primària. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 
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▪ Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ L’Anglès 5è i 6è realitzarà la sortida per la gàbia, tan l’anglès 1r i 2n, com l’anglès 

3r i 4t realitzaran la sortida per la cantonada entre els carrers Solís i Florida 

Blanca, (Biblioteca). 

 

Taller de Cuina. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 

▪ Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ La sortida es realitzarà per la porta de la cuina. 

 

Joc d’Art. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Sempre que sigui possible, l’espai de realització de la activitat estarà 

contínuament ventilat. 

▪ Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ Tant la sortida del grup d’infantil com el de primària serà per la porta principal del 

carrer Solís. 
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Iniciació a l’esport. 

 

▪ Cal garantir que cada infant disposi d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

▪ Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Com també cada cop que 

es fa ús dels lavabos.  

▪ Es prendrà la temperatura a cada infant abans de començar l’activitat. 

▪ Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

▪ Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat al final de cada sessió. 

▪ Tots els infants seran recollits per part dels monitors/es a les seves classes. 

▪ Es mantindrà la distància de 1,5 metres entre infants i monitors/es. 

▪ En el cas de realitzar activitats per parelles, aquestes es mantindran durant tot 

el trimestre que duri l’activitat. 

▪ La sortida es realitzarà per la porta de l’Havana, de forma esglaonada, primer 

sortiran els infants de P3, després P4 i per finalitzar P5. 

 

 

Per part de l’equip de Macedònia SL informem a les famílies que estem treballant amb 

un protocol viu i de canvis constants envers les pautes per part de la Generalitat de 

Catalunya i el Departament de Salut.  

Tots els canvis al protocol seran annexats en aquest document i degudament informats 

als diferents grups que realitzin les activitats extraescolars i publicats a la web de l’AFA 

de l’escola Anxaneta www.afaanxaneta.cat.  

 

Macedònia SL. 

 

 

Mataró, 11 de setembre de 2020. 

 

 

 

  

http://www.afaanxaneta.cat/
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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. 

 

mailto:extraescolarsmace@gmail.com
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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. 

 

 


