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Pla d’actuació en relació amb les activitats 
extraescolars i les colònies i sortides 
escolars per a centres educatius

6 d’octubre de 2020

/  Si són d’un dia, s’han d’organitzar 
en grups estables de convivència, 
que han de ser coincidents amb els 
grups definits per a l’activitat lectiva. 

/  Diferents grups de centres 
educatius diferents poden conviure 
en una mateixa instal·lació, sempre 
que es respectin els grups de 
convivència i la distància de 
seguretat entre aquests.  

/  Escacs, psicomotricitat, reforç 
escolar, idiomes, teatre, arts 
plàstiques, robòtica, classes 
d’instrument (corda i percussió).

/  Bàsquet, handbol, futbol, 
waterpolo, boxa, arts marcials, 
natació, dansa, circ, voleibol, 
llenguatge musical, classes 
d’instrument (vent), cant, ioga, 
ping-pong, rugbi, beisbol, 
atletisme, tennis.

/  S’ha de disposar d’un pla de 
neteja i desinfecció adaptat 
a cada instal·lació, als seus 
espais i usos (menjadors, 
habitacions, aules, espais 
esportius, lavabos i dutxes).

COLÒNIES I SORTIDES ESCOLARS

ÚS DE LA MASCARETA
segons l’activitat extraescolar als centres educatius

SÍ NO

/  Cal tenir un registre diari de 
l’assistència dels integrants 
del grup estable, que s’ha de 
conservar almenys durant 1 mes.

/  S’ha de mantenir la distància 
mínima d’1,5 metres entre cada 
participant i, sempre que sigui 
possible, a l’aire lliure. 

/  L’ús de la mascareta és obligatori 
a partir dels 6 anys, excepte 
quan la pràctica esportiva 
sigui incompatible, en classes  
d’instruments de vent 
i de cant i per motius de salut.

/  Els vestidors només els poden 
utilitzar de manera simultània 
alumnes d’un mateix 
grup estable.

/  En el cas de sospita 
o detecció de contagi, cal 
seguir el mateix protocol que a 
les escoles. 

/  Els esdeveniments 
esportius o les celebracions 
que tinguin lloc en 
els centres educatius 
han de ser sense públic.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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