
PER UNES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS SEGURES, EDUCATIVES I LÚDIQUES



ELS NOSTRES TRETS IDENTITARIS
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Amb més de 20 anys d'experien
cia som una empresaorientadaa
les persones. creiem en el capital
huma coma eina de direcció i fo.
mentemla interacció,laparticipa
ció i lessinergiesambrentorn.
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Des d'Abacdestinemtots els re
cursosper fer créixer i millorar la
nostra intervenció. obrni t la porta
a lotes aquelles iniciatives que
vulguin fer CAMI amb nosaltres
per tal de millorar la qualitat de
vida deisinfants.

Sompropersinoentenem unaaltra  
manerade viureunprojecte.

Elnostre dia a dia ofereix unages
tió de proximitat, vinculadaa l'en
tom. amb valor afegit. personalit
zada i amb una oferta de serveis
de qualitat, tant en el lleure edu
catiucomenI'alimentacióescolar.

Creiem amb el teixit associatiu
com a motor de cohesiósocial,
creixementpersonal i ident1fciació.

Creiemambreducació comamotor
de canvi social. i en la passió i la
implicacióemocionalcoma premis
ses per intervenir i interactuaramb
lainfancia.

Creiem amb la importancia de  
coneixer,participar i idenitficar-se  
amb l'entom. Vinculant alsnens
i  nenes  amb  el seu entom mit
jancantlesactivitats quefan.

A
Treballem amb i per a lesescales
donantsuporten totallo quese'ns
s-ollicita.



LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

• Donar resposta als diferents interessos que puguin sorgir de  
l’alumnat de l’escola.

• Gaudir aprenent a través d’experiències divertides, creatives i  
motivadores..

• Crear espais educatius i lúdics on fomentar els habits socioemocionals i  
fomentar el vincle comunitari amb l’escola, les famílies i l’alumant.



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.

1. Requisits per a participar en les activitats

EL DOCUMENT DE 
RESPONSABILITAT ON ACREDITEN  

L’ESTAT DE SALUT DEL NEN O  
NENA.

PROTOCOL ESPECÍFIC PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I  
ACOLLIDA MATINAL I TARDA

2020/2021



2. Mida dels grups de nens i nenes. Organització i ratis

1 TALLERISTA per cada grup de convivència corresponent a cada activitat  
extraescolar.

Grups de convivència : Grup estable de participants a l’activitat  
extraescolar.
• Ed. Infantil: entre 7 i 12 infants.
• Ed. Primària: entre 7 i 14 infants.

A les activitats extraescolars i acollides hi poden participar infants i  
adolescents de diferents edats i grups estables. La composició del grup de  
participants serà el més constant possible per facilitar la traçabilitat.
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de  
2,5 m².



3. Organització i activitats.

L’ inici i la finalització de les activitats extraescolars i l’acollida serà esglaonada,
adaptant l’horari al del Protocol de l’escola.

Durant les activitats s’haurà de de mantenir la distància física 1,5m entre totes les  
persones participants (tant infants/ monitoratge). Aquelles on no es pugui mantenir, es 
farà ús de mascaretes.

o

xperiència viscuda

Cada tallerista es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants. En cas d’absència  
la persona substituta farà ús de mascareta durant tota l’activitat.

L’espai destinat a fer l'activat extraescolar i acollida, s’organitzarà per separar subgrups  
tenint en compte els grups estables de l’escola, sempre que siguipossible.



4. Mesures sobre prevenció en l’àmbit de la salut

Ens rentarem les mans a l’inici i al final de cada activitat.

Utilitzarem mascaretes en el cas que no sigui possible aquest  
manteniment de la distància com per exemple, en el cas de necessitar  
fer una atenció a un l’infant que trenqui aquesta distànciamínima.

A l’arribada dels infants farem una comprovació de la temperatura  
REGISTRE DIARI DE TEMPERATURES. Si algun nen o nena té una

temperatura superior a 37,3 graus, no podrà assistir a l’activitat.

Durant l’activitat SI necessitarem l’ús de mascaretes.



Ventilarem els espais interiors abans i després de cada activitat, un  
mínim de 10 minuts per ventilació. Es fomentarà fer les activitats en  
espais oberts i amb ventilació constant.

5. Mesures sobre neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

Cada grup de convivència disposarà del seu material propi. El material  
compartit es desinfectarà després de cada ús.

A les entrades i a les sortides hi haurà gel hidroalcohòlic per la  
desinfecció de mans.

6. Mesures sobre Seguretat Alimentària

El l’esmorzar i/o berenar no podrà ser compartit. Cada infant  
haurà de dur el seu propi.
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