Juliol de 2020

PROTOCOLS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021
D’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia,publicat el 3 de juliol de 2020 pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, fem nostres els compromisos sanitaris i els concretem a continuació:
-

Cada infant disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m². Es determinaran les ràtios
de cada grup en funció de l’espai assignat per l’empresa de gestió d’extraescolars.

-

Respectarem en tot moment la distància interpersonal d’1,5m i quan aquesta no
sigui possible, usarem mascareta.

-

Ens rentarem les mans abans i després de l’activitati cada vegada que es manipulin
materials.

-

Netejarem i desinfectarem els instruments i materials després de cada sessió amb
productes homologats.

-

Ventilarem els espais on es realitzen les sessions d’acord amb la normativa.

-

Els talleristes realitzaran les formacions previstes dins del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals i totes aquelles que s’estipulin.

-

S’adaptarà l’horari de l’extraescolar a la sortida esglaonada, estudiant la possibilitat
d’escurçar la franja dedicada al berenar.

Protocols específics per als grups de Sensibilització Musical (P3 a P5):

-

Es minimitzarà l’ús de materials als grups de sensibilització, sobretot a P3.

-

Es proporcionarà una caixa de material per a cada grup estable que no es farà servir
per cap altre grup. El material d’aquesta caixa es desinfectarà després de cada ús i es
desarà a l’escola. La caixa inclourà el material de neteja i desinfecció homologat.

-

Als grups estables de P3 i P4, se’ls proporcionarà un llistat de material per a un
possible període de formació online, així com un document explicatiu del
funcionament del mateix.

-

Es proporcionarà un altaveu bluetooth a cada especialista.

Protocols específics per als grups de Batucada (1r a 6è, ESO)

-

Es farà servir cert material d’ús exclusiu: baquetes i masses, corretja i una bossa de
nances. Aquest material individual de préstec se l’enduran els i les alumnes a casa i
en garantiran la desinfecció setmana a setmana. Un cop acabat el trimestre, La
Batuescola recopilarà tot el material de préstec i en realitzarà una desinfecció
profunda aprofitant els períodes vacacionals.

-

S’establirà l’ús d’un instrument per alumne cada trimestre. La rotació instrumental
es farà només a l’inici de cada trimestre amb el material degudament desinfectat.

-

La neteja i desinfecció dels instruments i materials s’inclourà com a activitat dins de
les sessions, sempre i quan es pugui garantir fer-ho amb productes homologats que
els alumnes puguin manipular.

-

Els especialistes faran servir pantalles protectores quan dirigeixin els ritmes per tal
de poder usar el xiulet amb protecció.

-

Es proporcionarà un altaveu bluetooth a cada especialista.

Protocol en cas de confinament o suspensió de les sessions presencials

-

En cas d’un nou episodi de confinament parcial o total que impliqui la interrupció de
les classes presencials i/o el tancament de les escoles, l’activitat extraescolar de La
Batuescola es mantindrà a través de sessions online en “streaming” dins l’horari
extraescolar habitual i es complementarà amb recursos didàctics online i un
seguiment i avaluació per correu electrònic i/o telèfon.

-

L’associació disposarà d’una plataforma adequada per a aquestes sessions i donarà
suport tècnic a les famílies per poder-s’hi connectar.

-

Sempre i quan l’aturada sigui d’un trimestre o menys, les quotes es mantindran en la
seva totalitat.

