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Pla d’actuació per la realització d’ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, 

de forma segura, davant la situació de control del Covid-19 

 

Afortunadament ens trobem en un procés de tornada a la 

normalitat. Així i tot, encara ens trobem en una situació que 

requereix prendre mesures per tal de controlar l’expansió del 

Covid19. 

 

Les activitats extraescolars formen part de l'activitat 

educativa de nens i nenes, i com l’activitat educativa 

curricular, es veuen afectades per les recomanacions d’higiene 

i seguretat. 

 

Paido proposa un document amb un marc d’actuació adaptat a la 

realitat actual,  incorporant les recomanacions de les 

autoritats sanitàries (Ministeri de Sanitat i OMS) i el 

departament d’Educació. Envers a la prevenció de la propagació 

del virus. Per aquest motiu, s’han creat unes Mesures per la 

Prevenció de la Transmissió, que detallarem a continuació. 

 

La seguretat i la salut dels participants és la nostra 

prioritat i, per això, aquest protocol inclou les principals 

mesures de protecció que prendrem durant les activitats 

extraescolars. 

 

Adoptarem precaucions addicionals a mesura que evolucioni la 

situació actual i segons tinguem coneixement de noves 

recomanacions de salut pública per les administracions 

competents. 
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MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

A conseqüència del control de l'expansió del COVID-19, Paido 

estableix les següents accions i mesures que s'establirà a les 

activitats extraescolar, per tal de reforçar la seguretat i la 

prevenció de la  transmissió. 

 

Les mesures de protecció i prevenció són les següents: 

 

1. Inscripcions mitjançant la web de paido (www.paido.org). 

    S'utilitzarà la inscripció on-line per tal de agilitzar 

els tràmits d'inscripció i evitar les gestions presencials.  

Les renovacions de cursos anteriors, es podran fer amb 

confirmació per correu electrònic a info@paido.org (indicant 

escola, nom, cognoms curs i telèfon de contacte, mes les dades 

de que s’hagin modificat de curs anterior, com mail, direcció, 

autoritzats d’acollida o numero de compte). 

 

2. A nivell d'organització de les activitats extraescolars: 

 

 Limitarem la participació segons la disposició d'espais.  

Per tal de garantir el espais de distància personal que 

marca el departament de salut. 

Realitzarem un càlcul del número de màxim de participants 

per cada activitat  i els espais que es poden utilitzar, per 

tal concretar els espais de seguretat i evitar aglomeracions 

de nens i nenes. 

 S’organitzaran els grups per garantir que cada infant 

disposa d’una superfície mínima de 2,5m2 

mailto:info@paido.org
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 A les activitats  es mantindrà la distancia mínima d’1.5m  

entre  infants. 

 

 3. Prevenció diària 

 

Adoptarem les següents mesures preventives durant les 

activitats 

 

 Cal dur la mascareta en les activitats (en totes les 

edats).  No s’utilitzarà la mascareta en els moments 

en que hi hagi la  distància de seguretat indicada, 

durant les activitats d’exterior. 

 

 Rentar-se les mans abans i després de l’activitat: 

La higiene de mans és una de les millors formes de 

mantenir una activitat segura davant malalties 

contagioses, especialment el COVID-19. Tot l'equip 

és conscient d'això i insistirem en aquesta mesura 

durant l'inici de cada jornada dintre dels 

continguts de formació en hàbits d'higiene. 

 

 Instal·lacions. 

Les instal·lacions on es desenvolupin les activitats 

adoptaran les següents mesures: 

-     Ventilació dels espais interiors. 

- Neteja i sanejament en zones amb un tràfic de 

participants alt,  com poms, portes, bancs, 

menjador.  

- Neteja i desinfectar el material d'ús general 

 

4. Educadors/es 

 Els educadors estaran formats en els protocols i 

mesures de seguretat I higiene.  
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 Portaran durant tota l’activitat la mascareta 

posada.  

 Neteja de  mans abans i desprès de l’activitat.  

 

 

 

 

 

 

5. Informació a les famílies. 

  

 La informació a les famílies es realitzarà mitjançant 

l’app Qids. 

 

 

 

Aquestes mesures s'aniran adaptant i modificant segons  a les 

indicacions per part del Departament de Sanitat Pública, 

Educació, centre escolar i ampa.  

 

 


