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INFORMACIÓ COVID-19 EXTRAESCOLAR DE LA UES. curs 2020-21 

Ateses les circumstàncies especials provocades per la COVID19 hem instaurat les mesures necessàries per 

garantir la seguretat dels infants i tot el personal en el desenvolupament de les activitats extraescolars de 

la UES pel curs 2020-21. Ens haurem d’anar adaptat i informarem puntualment de qualsevol canvi. 

GRUPS 
 

Cada grup constarà de 10 infants (màxim 12) i es garantirà grups estables i permanents mínim durant tot 

el trimestre.  

MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT  

Entrada i sortida de l’extraescolar. El punt de trobada serà a la porta de la UES, sempre a l’exterior. Un 

dels monitors serà l’encarregat de donar la benvinguda als infants i fer-los entrar a la UES. La recollida 

també serà l’exterior. 

Rentat de mans. En arribar a la UES i a la sortida. També a l’inici i al final de cada activitat, abans i després 

d'anar al lavabo, després de mocar-se, tossir o esternudar. En el cas de l’extraescolar d’escalada, abans i 

després d’usar el boulder. 

Ús de mascaretes obligatòries 

ESCALADA: En el moment d’entrar a la UES i mentre no es realitzi l’activitat física i esportiva i així ho 

indiquin els monitors. Els monitors responsables de l’extraescolar la portaran en tot moment. 

ORIENTACIÓ I TRAIL: En el moment d’entrar a la UES, en els desplaçaments fins a places o rodal, i en tot 

moment mentre no es realitzi l’activitat física i esportiva. Els monitors responsables de l’extraescolar la 

portaran en tot moment excepte en l’activitat esportiva a l’aire lliure. 

Distanciament físic. Es respectaran les distàncies de seguretat entre els monitors i infants segons la 

normativa vigent i en la mesura del possible. En espais interior, es procurarà subdividir els grups per 

activitats.  

Altres mesures:  

- Diàriament es realitzarà la neteja del boulder (extraescolar escalada) i el material utilitzat si és el 

cas. 

- En l’extraescolar d’escalada (dilluns i dijous) és obligatori l’ús de magnesi líquid. 

- L’ús de begudes per a hidratar-se serà estrictament individual.  

- Recomanem que els pares/mares/tutors legals preguin la temperatura als infants abans de 

portar-los a l’Extraescolar. 

 

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

El tutor/a legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable per a cada torn, conforme l’infant 

reuneix els requisits de salut que s’esmenten a continuació, i de coneixement del context de pandèmia 

actual i les circumstàncies i risc que comporta:  

- Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 

dies anteriors.  

- Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament 

(altament recomanable).  
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- En cas d’infant amb patologies prèvies de base, que ha estat valorada de manera individual pels 

serveis mèdics, la seva idoneïtat per participar en determinats tipus d’activitats, donat que es 

tracta de població de major risc enfront a la COVID-19.  

- 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. 

I si hi ha un cas de COVID-19? 

Es seguiran els protocols decretats pel departament de Salut i s’anul·laria l’extraescolar durant 

un mínim de 15 dies, en aquest cas, s’informà degudament a les famílies. 

En cas de suspendre l’extraescolar per COVID19, es proposaran alternatives per no perdre les 

sessions. 

 

 


