Protocol de mesures de seguretat i higiene
Extraescolars, ludoteca i acollida Lleureducat
Curs 2020-2021
Institut Escola Plaça Comas
Aquest document pretén ser un resum de les mesures que s’aplicaran en les
extraescolars i ludoteca i acollida matinal que gestiona Lleureducat amb motiu de la
pandèmia de COVID-19.

Normativa reguladora de la represa de les activitats esportives
Aquest protocol ha estat elaborat seguint el compliment de les mesures establertes en
els següents documents oficials:
-

Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19.

-

Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

-

El Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya (SGEiAF)

-

Protocol de represa de les activitats esportives i competicions de la unió de
consells esportius de Catalunya.

-

Mesures establertes pel PROCICAT

-

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia, Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació i Departament de
Salut.

-

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 Institut Escola Plaça Comas

Així doncs, aquest protocol estableix les mesures de protecció i garanteix la traçabilitat
en cas de contagi.

Mesures generals
El curs 2020/2021 estarà marcat per les mesures de seguretat i higiene per tal de reduir
el risc de contagi de la COVID-19. En aquest sentit, Lleureducat segueix totes les mesures
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de seguretat i higiene dictades en els diferents protocols mencionats anteriorment a
més a més de seguir les direccions generals del departament de salut:
-

Distància: mantenir sempre que sigui possible una distància d’1,5 mtres.

-

Mans: rentat de mans abans i després de les activitats. Sempre que sigui possible
amb aigua i sabó. Quan no sigui possible s’utilitzarà gel hidroalcohòlic.

-

Mascareta: sempre que no sigui possible la distància d’1,5 metres s’utilitzarà per
minimitzar riscos. El se ús obligatori queda supedit a les mesures que es marquin
des dels diferents protocols així com el que decideixi la direcció de l’escola per
tal de mantenir la coherència en tot el centre a accepció de les activitats
esportives i els menors de 10 anys.

Aquests tres conceptes bàsics caldrà sumar-hi:
-

Grups estables: les extraescolars es realitzaran en grups estables amb infants de
l’institut escola. Aquest grup actua com a grup bombolla fet que facilita la
traçabilitat.

-

Grups reduïts: es limiten les inscripcions a les extraescolars a 12 infants per grup.
En cas d’haver-hi molta més demanda, es poden realitzar dos grups estables
d’una mateixa extraescolar.

-

Desinfecció del material: cada grup estable tindrà el seu material que només
utilitzarà el grup estable. Material extra que es pugui utilitzar en més d’una
extraescolar serà desinfectat després de cada ús.

-

Mascaretes: el monitor/a o entrenador/a durà sempre posada la mascareta.
Intentarem que aquesta mascareta sigui transparent. Des de Lleureducat creiem
que és molt important l'expressivitat en alguns serveis d'extraescolars tals com
com és el cas de FEM ESPORT amb els més petits (de 3 a 5 anys) i creiem que cal
mostrar la cara per tal de facilitat la feina i mostrar-se més proper. Entenem que
per sobre de tot existeix la importància de la protecció individual i col·lectiva. Així
doncs creiem que mascaretes o viseres transparents compleixen la funció de
protecció, la d'expressivitat i la de proximitat amb l'infant.

-

Autoresponsabilitat i cooperació: els pares/mares o tutor/a legal han de firmar
una declaració responsable en la qual es comprometen a que l’infant que
participa a les extraescolars:
o No presenta simptomatologia relacionada amb la COVID-19
o No conviu amb una persona en quarantena relacionada amb la OCVID-19
o No ha estat positiva en un test de COVID-19
o Ha llegit i està d’acord amb el protocol de les activitats
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o Accepta la responsabilitat de que és coneixedor/a del context de
pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat Així mateix, entén que l'equip de
dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les
contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant
l'activitat.
o S’encarrega d’aportar la quantitat de mascaretes necessàries

Extraescolars esportives
Aquestes són les mesures específiques que s’aplicaran a les extraescolars esportives:
Les condicions higièniques pels espais on es realitzaran els extraescolars funcionaran
de la següent manera:
-

Es garanteix que cada persona disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².

-

Sempre que sigui possible l’activitat fisicoesportiva es realitzarà a l’aire lliure
(excepte taekwondo i dies de pluja i mala climatologia)

-

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

-

Quan sigui possible, el material serà d’ús individual. Si no, es compartirà
únicament dins del grup estable.

-

Cal netejar i desinfectar el material esportiu després de cada pràctica o
entrenament.

-

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.

-

En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir
les finestres obertes durant tot l’entrenament.

-

No es farà ús dels vestuaris.

-

En la realització de les activitats, s’intentaran fer jocs amb distància física o amb
grups estables dins del propi grup.

Ús de mascareta
La primera setmana els infants hauran de portar la mascareta al realitzar les activitats
esportives. Es realitzaran pauses en les quals l’alumnat es podrà treure la mascareta,
respirar, descansar i veure aigua mantenint una distància de seguretat de 2 metres amb
els altres companys i companyes.
o Aquesta mesura pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia.
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o Un cop passats els 15 primers dies, es valorarà l’opció de realitzar
l’activitat sense mascareta
-

Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques i
personal assistent.

-

És obligatori, per tothom, el seu ús a l’entrada i sortida de l’activitat i fora de la
pista assignada a l’activitat.
o No obstant, aquesta mesura pot variar si així o estableix direcció d’escola
atenent que l’entrada a les extraescolars coincideix amb la sortida de
l’escola.

Sortida de l’activitat
La sortida de l’activitat es realitzarà a les 17:30h per la porta del carrer Dolors Masferrer
seguint el següent protocol:
-

Les famílies que vinguin a recollir els infants no poden entrar a l’escola.

-

Realitzarem la sortida per grups estables on el monitor/a entregarà el infant a la
porta al seu pare/mare, tutor/a legal o persona autoritzada.

-

És obligatori l’ús de les mascareta

-

Es demana a les famílies evitar les aglomeracions a la porta i respectar les
distàncies de seguretat.

Competició Consell Esportiu Escolar de Barcelona
Els equips de futbol i bàsquet no competiran en la 1a fase de competició d’esports
d’equip del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Aquesta decisió ha estat consensuada
amb l’escola i l’AFA entenent que:
-

Es vol evitar al màxim la propagació de la COVID-19 per tal que tot l’alumnat
pugui anar a l’escola de forma presencial.

-

L’objectiu principal de les extraescolars és gaudir de l’esport. La competició és
una eina molt important per tal d’aconseguir part dels objectius que ens
plantegem pels esports d’equip. No obstant, en aquesta primera fase cal
extremar les mesures de seguretat i higiene.

En funció de l’evolució de la pandèmia i de les mesures de seguretat i higiene es valorarà
la inscripció a la 2a fase del ceeb.
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Pla de pluja
En cas de pluja, es realitzarà una activitat alternativa en una aula. En aquest cas, es
seguirà el protocol de seguretat i higiene establert per la direcció de l’Institut Escola
Plaça Comas.
-

L’activitat es realitzarà sempre a la mateixa aula

-

Es ventilarà l’espai abans i després de l’activitat (i en cas de ser possible es
mantindran les finestres i portes obertes durant l’activitat)

-

Es desinfectarà l’espai abans i després de l’activitat

-

Es farà ús de la mascareta

Acollida matinal i ludoteca
L’oberta de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Davant d’aquesta situació,
mantenim el servei de ludoteca i acollida amb l’objectiu d’afavorir la conciliació familiar.
Es demana a les famílies evitar l’ús puntual d’aquest servei i realitzar la inscripció
trimestral d’aquest.
-

Protocol Lleureducat: es seguiren les mesures de seguretat i higiene establertes
anteriorment en aquest protocol.

-

Grups estables: es realitzaran grups estables de màxim 20 infants. Els grups
estables seran agrupats per proximitat entre cursos i en funció de les
inscripcions.

-

Monitor/a cada grup estable tindrà sempre el mateix monitor/a.

-

Espai: l’acollida matinal i la ludoteca es realitzaran a l’aire lliure utilitzant el pati
del mig.

-

Material: no s’utilitzarà material compartit. Cada infant ha de portar el seu propi
material el qual no es pot compartir. Si s’utilitza material de Lleureducat, aquest
es desinfectarà després de cada ús.

-

Llistats: cada monitor/a tindrà una llista i “check-list” dels infants del seu grup
estable per afavorir la traçabilitat en cas de contagis de la COVID-19.

Acollida
-

Els pares, mares i tutors/es no entraran a l’escola tal i com estableix el protocol
de l’escola. Deixen l’infant a la porta on serà rebut per una monitora o monitor i
es realitzarà el protocol de rentat de mans i control de la temperatura.
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-

Cada infant va amb el monitor/a del seu grup estable. En cas d’infants que venen
a l’activitat de forma puntual, s’inscriuran de forma puntual en el grup estable
del seu curs.

-

Els monitors i monitores de l’acollida i la ludoteca son els encarregats i
encarregades d’acompanyar els infants a les aules.

Ludoteca primària
-

L’activitat es realitzarà a l’aire lliure utilitzant el pati del mig i el pati de baix.

-

Els infants arriben al punt de recollida de la ludoteca i van amb el monitor/a del
grup estable.
o El punt de recollida serà a les fonts del pati de baix. En aquest punt es
passarà llista. Els infants faran fila respectant la distància de seguretat.

-

Cada infant va amb el monitor/a del seu grup estable. En cas d’infants que venen
a l’activitat de forma puntual, s’inscriuran de forma puntual en el grup estable
del seu curs sempre i quan no es sobrepassi la ratio de 20 infants per grup.

-

Les sortides de la ludoteca es realitzaran per la porta del carrer Dolors Masferrer
seguint el protocol de l’escola a les 17h, 17:30h i 17:55h.

Ludoteca infantil
-

Les monitores i monitors recolliran als infants a les seves aules.

-

L’activitat sempre es realitzarà dins del grup estable establert.

-

L’activitat es realitzarà al pati del mig.

-

Les sortides de la ludoteca es realitzaran per la porta del carrer Dolors Masferrer
seguint el protocol de l’escola a les 17h, 17:30h i 17:55h.

PLA DE PLUJA
En cas de pluja l’activitat es realitzarà a l’interior de l’escola:
-

Parvulari: passadís i aules parvulari

-

Primària: sala d’audiovisuals, passadís i aules ESO

En ambdós casos es seguiran les mesures de seguretat i higiene de ventilació, neteja i
desinfecció dels espais.
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Protocol davant possible positiu
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 en les extraescolars esportives
és el Coordinador de Lleureducat. Aquest estarà en contacte amb la direcció de l’Institut
Escola Plaça Comas, l’AFA i les entitat sanitàries en cas de ser necessari.

Presència de simptomatologia
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR
per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al
domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública
serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part
de l’autoritat sanitària.

Vigència i revisió
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb
la realitat de les mesures aplicades per l’Institut Escola Plaça Comas.
Aquest protocol pot tenir modificacions i variacions si es canvia el context epidemiològic
o s’estableixen noves mesures de seguretat i higiene.
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Declaració responsable per a esportistes menors d’edat
Activitat/s Extraescolars: _______________________________
En/na __________________________ amb DNI/NIE ____________________; coma tutor de
______________________________
Declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment el meu fill/filla:
a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin
estat positives.
c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari del meu fill/filla vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de que el meu fill/filla tingui febre o presenti algun dels símptomes
compatibles amb la Covid-19, m’abstindré de portar el meu fill/filla a la instal·lació esportiva
i no participarà en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré
del seu estat als responsables de l’entitat.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva,
i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto,
igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles el meu fill/filla pugui ser exclòs/sa de
l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de
qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb
els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la
Covid-19:
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de
la seva participació en l’activitat.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats
esportives organitzades per l’entitat esportiva CLUB LLEURESPORT, signo la present declaració
de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta
declaració.
Signatura

A _____________, ________ de ________ de 20__
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Declaració responsable Extraescolars Lleureducat
En relació amb la situació de pandèmia generada per la COVID-19
Activitat/s Extraescolars: _______________________________
En/na __________________________ amb DNI/NIE ____________________; coma tutor de
______________________________
Declaro responsablement:
1. Que amb caràcter previ a la realització de l’activitat extraescolar el meu fill/filla:
a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin
estat positives.
c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari del meu fill/filla vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de que el meu fill/filla tingui febre o presenti algun dels símptomes
compatibles amb la Covid-19, m’abstindré de portar el meu fill/filla a la instal·lació esportiva
i no participarà en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré
del seu estat als responsables de l’entitat.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva,
i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto,
igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles el meu fill/filla pugui ser exclòs/sa de
l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de
qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb
els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la
Covid-19:
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de
la seva participació en l’activitat.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats
esportives organitzades per l’entitat esportiva CLUB LLEURESPORT, signo la present declaració
de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta
declaració.
Signatura
A _____________, ________ de ________ de 20__
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