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PROTOCOL MONITORATGE ESPORT ESCOLAR COVID 19  
 

09/09/20 
 
Veient la situació actual i davant d’un paradigma totalment desconegut, posem en marxa el següent 
protocol per intentar garantir el màxim de les nostres possibilitats la salut dels tècnics/ques i dels 
nostres infants.   
 

1. EPIS 
 

- El tècnic/a haurà de desenvolupar la seva activitat amb mascareta. Els infants seguiran els criteris 
establerts per la pròpia escola. 

- Tècnics/ques i infants es rentaran les mans amb hidroalcohol 3 cops durant la sessió. 
o En la benvinguda a les infants. 
o Enmig de la sessió. 
o Al final de la sessió. 

- Els infants portaran un ampolla d’aigua per ús individual. 
- Mascareta segons normativa UNE 0065, no quirúrgiques, ja que si suen, aquest tipus de mascaretes 

perden afectivitat en el filtratge.  És farà ús en el desenvolupament de l’activitat. El tècnic/a donarà 
espais per poder respirar sense mascareta garantint la distància de seguretat. 

- Les explicacions de les activitats es faran en rotllana a 1,5 mts de distància entre infants. 
- Es desinfectarà el material amb els infants al finalitzar la sessió amb hidroacohol adaptat per ús de 

menors i paper d’un sol ús. 

 
2. LA SESSIÓ 

 
- El berenar es farà sempre en exterior, en un espai acordat i on no es puguin barrejar entre infants. 
- Es faran el màxim de sessions en espai obert, si es en un espai tancat, mantindrem portes i finestres 

obertes. 
- Les primeres 2 setmanes es realitzaran sessions més analítiques per garantir les distàncies de 

seguretat el màxim possible. 
- A partir de la 3a ja serem un grup estable i plantejarem sessions més en grup. Durant l’explicació de 

cada activitat es farà una rotllana mantenint distàncies de seguretat. 
- No es barrejaran grups. 
- Les explicacions de les activitats es faran en rotllana a 1,5 mts de distància entre infants. 
- Les sortides les farem esglaonadament, es coordinarà amb el centre escolar per aplicar el mateix 

protocol de sortida. Zones i circulació. 

 
3. SIMPTOMATOLOGIA COVID 

 
A totes les escoles hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene, en aquest cas serà el 
coordinador/a de cada centre escolar. 

- Les escoles estaran obligades a mesurar la temperatura durant el dia. 
- Les escoles tindran un protocol intern, el qual ens formaran a cada centre abans de l’inici d’activitat. 
- Les escoles tindran un protocol d’actuació COVID enfront un possible cas que detallem a continuació. 
- Si l’infant té algun símptoma  

 
IMPORTANT. En cas de confinament individual o grupal, es farà un descompte de la part proporcional 
de l’afectació a la propera quota. 
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ALGORITME D’ACTUACIÓ ENFRONT UN CAS DE POSSIBLE COVID-19 
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