
INDICACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ 1859

Per realitzar les nostres activitats extraescolars, a l’Espai Cultura Fundació 1859 seguim les pautes
del  Pla  Sectorial  «Especificacions  sobre  el  Pla  d’actuació  per  al  curs  2020-21  per  a  centres
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les
colònies  i  sortides  escolars»,  aprovat  pel  Comitè  Tècnic  del  Pla  PROCICAT per  emergències
associades a  malalties transmissibles emergents  amb potencial  alt  risc  en data 5 d’octubre de
2020.

A continuació us en fem un resum:

Requisits de participació
Es permet la participació en les activitats extraescolars sempre que es compleixin les següents
condicions: 

 Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la tutora o
el propi alumne si té 16 anys o més, de compliment de les condicions per participar en les
activitats. 

 No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat declarat contacte
estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de
l’activitat: 
a) No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui
seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció. 
b) No estar exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per
qualsevol incidència vinculada a la COVID-19. 

Els espais 
 La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre 

cada participant. 
 Sempre que sigui  possible i  les característiques de l’activitat ho permetin, les activitats  

tindran lloc a l’aire lliure. 
 Si es tracta d’un espai tancat, haurà de tenir obertures (finestres o portes) que comuniquin 

directament amb l’exterior. 
 Sempre que sigui possible les activitats han de fer-se amb les finestres obertes. En tot cas, 

caldrà ventilar l’espai abans del  primer ús i  després de l’últim, a cada canvi  de grup o  
activitat i cada hora, durant un temps mínim de cinc minuts. 

Agrupació dels participants en grups constants
 A les activitats hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i de diferents

grups estables escolars. És recomanable que la composició dels grups sigui  constant  per
facilitar  la  traçabilitat.  Els  grups  constants  que  es  constitueixen  per  a  la  realització
d’activitats fora de l’horari escolar tenen com a objectiu mantenir la traçabilitat però no
permeten la relaxació de les mesures de protecció. 

 És recomanable treballar amb grups petits, sempre que sigui possible, com a mesura per
facilitar la traçabilitat. Tanmateix, el grups podran ser del nombre de persones que permeti
la superfície de l’espai tot complint els requisits de distància mínima entre els participants.

 Les  persones  al  càrrec  de  cada  grup  estable  (monitor/a,  docent...)  seran  sempre  les
mateixes. Una mateixa persona pot estar al càrrec de grups estables diferents en hores o
dies diferents. 
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http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2020_10_05-DE-ACTIVITATS-EXTRAESCOLARS_COLONIES_SORTIDES-ESCOLARS.pdf


 Es recomana que les noves incorporacions a un grup al  llarg del  curs es produeixin de
manera  conjunta  en  l’inici  de  cada  mes,  amb  l’aportació  de  la  declaració  responsable
preceptiva per part dels tutors. Es recomana, igualment, que la composició del grup de
participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 
Cada nova incorporació comportarà un període d’especial atenció i cura a les mesures de
seguretat. 

 Les mesures de traçabilitat es realitzaran a través del  registre diari  de l’assistència dels
integrants del grup estable que s’ha de conservar almenys durant 1 mes. 
Es recomana el control de la temperatura dels menors. 

Ús de la mascareta
És obligatori l’ús de la mascareta a partir dels sis anys, amb les següents excepcions: 

 Quan l’ús estigui contraindicat. Així no estan obligades al seu ús les persones que presentin 
algun  tipus  de  malaltia  o  dificultat  respiratòria  que  es  pugui  veure  agreujada  per  la  
utilització de la mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, 
no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta 
que facin inviable la seva utilització. 

 En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de 
les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les  
autoritats sanitàries.

Altres mesures de prevenció i seguretat
 En el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s’aplicaran els procediments habituals 

determinats per al funcionament habitual dels centres educatius. 
 Tots els/les participants i les persones educadores faran un rentat adequat de mans amb 

aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’espai de l’activitat, abans i  
després de l’activitat, abans i després d’anar al lavabo, i abans i després de l’ús d’algun  
material compartit. 

 No es beurà directament de les fonts i cada alumne portarà la seva pròpia ampolla d’aigua.
 Els espais que s’usin per a les activitats seran netejats i desinfectats un cop hi finalitzin les 

classes.
 S’evitarà l’ús de material compartit entre els participants a les activitats. Sempre que sigui 

possible, cada participant tindrà el material propi i exclusiu, que s’identificarà amb el nom. 
 Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l’ús compartit de determinats materials se

seguirà un protocol estricte per higienitzar el material després de cada ús o al final de  
l’activitat quan no sigui possible fer-ho després de cada ús.


