INFANTS AMB SÍMPTOMES

PUNTS DE TROBADA
PREESTABLERTS DE PRIMÀRIA

En cas que un infant presenti

Els grups de les diferents activitats

símptomes no podrà participar de

tindran preestablerts els punts de

l'activitat.

tronada prèvia a l'inici de l'activitat.
Aquest seran acordats per l'AFA i la
direcció de l'escola.

EXTRAESCOLARS
SEGURES A L'ESCOLA

INFANTS EN CONTACTE AMB
PERSONES AMB SÍMPTOMES

RECOLLIDA A LES AULES DELS
ALUMNES D'INFANTIL

Els infants que hagin estat en contacte

Els monitors/es de cada activitat

directe amb persones que presenten

recolliran a l'aula els participants

símptomes no podran participar de les

d'infantil sense contacte amb infants o

activitats.

familiars aliens a les activitats.

Mesures de protecció i prevenció
per dur a terme les activitats
extraescolars de forma segura

QUÈ PASSA SI UN INFANT
PRESENTA SÍMPTOMES DURAN
L'ACTIVITAT?
Es procedirà a l'aïllament de l'infant a
la zona determinada per l'escola i
s'iniciarà el protocol establert. Es truca

PERSONAL QUALIFICAT PER
DIRIGIR LES ACTIVITATS
La persona coordinadora de les

ÚS DELS LAVABOS
Els grups que disposin de WC a l'aula
on es realitza l'activitat utilitzaran
aquests. Els grups que no disposin de
WC a l'aula tindran preestablert quins
han d'utilitzar.

al CAP de referència, es comunica a la

LLISTATS ACTUALITZATS

família perquè vinguin a buscar a

Els tutors/es, l'AFA i la direcció de

l'infant i es comunica a la direcció i

l'escola disposaran dels llistats

AFA de l'escola.

permanentment actualitzats, dels i les

activitats té formació com a

alumnes de les activitats extraescolars.

Responsable d'higiene i seguretat.

LÍMIT DE PARTICIPANTS PER
ACTIVITAT EN FUNCIÓ DE
L'ESPAI
Es garantirà que cada infant disposi de
2,5 metres quadrats i es respecti la

ACCÉS A L'ESCOLA

SORTIDES ORGANITZADES

Els pares, mares, tutors/es legals o

En finalitzar les activitats les sortides

acompanyants no podran accedir al

seran per diferents accessos a l'escola

recinte escolar en cap cas.

i si és necessari s'organitzaran torns de
sortida a les diferents portes.

distància de seguretat.

GRUPS ESTABLES DE
PARTICIPANTS
Es crearan grups estables de cada
activitat permetent les altes i baixes de
forma mensual.

ACTIVITATS ESPORTIVES
En aquestes activitats es portarà
sempre la mascareta i s'establiran

MILLORA CONSTANT

períodes freqüents de descans on els

S'establiran reunions periòdiques entre

infants es podran treure la mascareta

Girem, SCP, l'AFA i la direcció de

mantenint la distància de seguretat.

l'escola per valorar i modificar si cal les
mesures preses en cada moment.

ÚS DE LES MASCARETES

MATERIAL D'ÚS PERSONAL

COMUNICACIÓ DIRECTA

Sempre que sigui possibles els

Les activitats que requereixin material

Per qualsevol dubte les famílies poden

participants i monitor/es portaran la

d'ús personal, es demanarà que

comunicar-se directament amb Girem,

mascareta posada.

l'alumne porti el seu propi (Ex. llapìs,

SCP i en cas de necessitat l'empresa

colors, etc..)

comunicarà a totes les famílies les
possibles incidències.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
OBLIGATÒRIA
Tots els participants hauran de

HIGIENITZACIÓ DEL MATERIAL
COMPARTIT

presentar la declaració responsable

En les activitats que s'utilitzi material

obligatòria degudament emplenada i

compartit, aquest serà degudament

signada.

higienitzat.

CONTACTE
670 388 176 - Jordi Plaza (Girem, SCP)
info@girem.cat
www.girem.cat

