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ACTIVITATS CIUTAT I ESCOLA  

UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL (UES) 

MESURES COVID-19 / Setembre de 2020 

 

Atesa la situació excepcional generada per la COVID 19, des la Unió Excursionista de Sabadell es 

prendran les següents mesures en les activitats del programa Ciutat i Escola, curs 2020-21. 

 

Prèviament cal destacar que la majoria d’activitats proposades es desenvolupen en el medi natural i 

per tant a l’aire lliure, espais de baix risc de transmissió del coronavirus. 

 

Activitats realitzades en el medi natural: 
 

 El Bosc de La Salut: Alumnes de P4, P5 i Cicle Inicial d’Educació Primària. 

 El Rodal ben net!: Educació Primària. 

 Rius i Torrents: Riu Ripoll – Torrent de Colobrers. Cicle Mitja i Superior d’Educació Primària. 

 Geologia del Ripoll. Educació Primària, ESO i Batxillerat. 

 

MESURES: 
 

 Mascareta: Tant els educadors mediambientals que realitzen l’activitat així com l’alumnat i 

professorat haurà de dur la mascareta segons la normativa vigent. 

 Distancia de Seguretat: Es respectaran les distàncies de seguretat entre els educadors i 

alumnat/professorat segons la normativa vigent. 

 Desinfecció: 

o Els educadors responsables de les activitats prendran les mesures necessàries de desinfecció 

de mans. 

o S'assegurarà la neteja i desinfecció dels materials utilitzats, si n’hi ha, i en cas de ser necessari 

es garantirà 48h hores entre activitat i activitat en les quals s’usi material comú. 

 La UES informarà dels materials necessaris que ha d’aportar el centre educatiu per a 

desenvolupar l’activitat (fulls, colors, ...) 

 El professorat acompanyat haurà de garantir que els infants compleixen amb la normativa vigent. 

 L’escola serà responsable de: 

o Tenir la llista actualitzada d’infants participants en l’activitat. 

o Informar a la UES de qualsevol variació de l’estat de salut dels assistents a l’activitat realitzada 

compatible amb la simptomatologia Covid-19 o del seu entorn familiar immediat. 

 

http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=187&search=ues
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=68442&Itemid=187&search=ues
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=187&search=ues
http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=187&search=ues

