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Preàmbul

El curs 2020-2021s’inicia enmig d’una pandèmia mundial que, malgrat portar mesos
entre nosaltres, continua aportant moltes incerteses i una notable tensió social que
afecta seriosament les activitats escolars i educatives.

El curs passat va acabar precipitadament després d’un malreeixit confinament i d’una
adaptació a cuita-corrents que ens va portar a la digitalització i l’educació en línia
com a únic recurs per al desenvolupament de l’educació reglada dels nostres infants.
Les  activitats  presencials  a  l’escola  es  van  acabar  abruptament  i  tota  la  gestió
posterior de l’AFA va cenyir-se a mirar de capejar una situació completament nova
per a tothom.

Des de l’AFA de Can Fabra entenem que l’educació és l’essència de la recuperació
social  de la  crisi,  i  que ens cal  recuperar  no només les  activitats  educatives dels
nostres infants, sinó que hem de fer mans i mànigues per aconseguir un escenari on
les activitats educatives i també les socials, de conciliació, d’esbarjo i de lleure es
puguin desenvolupar amb les màximes garanties sanitàries i de seguretat i, a través
d’elles, caminar cap a la recuperació.

Amb aquest objectiu, presentem el present protocol, que té la intenció d’aportar un
marc  d’organització  de  les  activitats  simple  i  entenedor  que  permeti  establir  els
paràmetres de prevenció, salut i organització que ens han d’ajudar a afrontar aquest
repte amb la implicació de tot la comunitat educativa, perquè ens caldrà l’esforç de
tothom per a seguir endavant i afrontar les dificultats amb les màximes possibilitats
d’èxit.



Consideracions generals

• Període d’aplicació:
Mentre no estigui resolta la crisi sanitària, totes les activitats de l’AFA hauran de tenir
presents els criteris aportats en aquest protocol. Això implica també les activitats de
les  comissions,  els  equips  de  treball,  les  activitats  de  conciliació  i,  en  definitiva,
qualsevol activitat que es desenvolupi sota el paraigües de l’AFA.

• Compromís AFA:
Cada comissió serà  responsable  de  garantir  que es compleixen aquestes  mesures.
Quan s’incorporin  nous  membres  a  les  comissions  caldrà  informar-los  d’aquestes
mesures per tal que assumeixin el compromís necessari per a fer-les possible.

• Priorització d’activitat virtual:
Sempre  que  sigui  viable  es  prioritzaran  les  activitats  no  presencials.  Assemblees,
reunions, grups de treball, etc. es poden portar a terme en sessions virtuals sense gaire
dificultat i caldrà ser creatius alhora de buscar altres formats que permetin adaptar
activitats a les xarxes o altres models.

Les activitats presencials, en tot cas, es regiran pels paràmetres vigents marcats per
les autoritats sanitàries.

• Grups estables:
En les activitats presencials es mirarà de garantir grups estables, amb poca variació i
amb traçabilitat constant dels participants. La distribució i agrupació dels participants
es farà tenint en compte els grups-classe estables, les agrupacions familiars i els grups
estables derivats d’altres activitats, minimitzant així el contacte transversals.

Sempre  que  sigui  viable  es  prioritzaran  les  activitats  en  grups  immòbils,
preferentment asseguts i amb distància de seguretat entre els diferents grups.

• Ràtios:
Les activitats presencials de l’AFA no tindran mai ràtios de partició superiors a la
ràtio escolar.
Això implica que les accions de les comissions estaran subjectes a aquestes ràtios, si
no n’hi hagués una altra de més restrictiva. En les accions purament informatives, es
promourà la participació d’un sol membre per unitat familiar.

• Traçabilitat:
Les dades de la participació a qualsevol sessió presencial es conservaran durant 4
setmanes per garantir una possible traçabilitat de positius i sense cap altra finalitat.



Cada comissió, equip o empresa gestora delegada serà responsable d’aquestes dades i
es compromet a facilitar-les a les autoritats sanitàries competents en cas necessari.

• Priorització d’espais exteriors:
Sempre  que  sigui  viable,  les  activitats  presencials  es  faran  a  l’aire  lliure.  Quan
s’hagin de fer sota cobert, es prioritzaran també espais diàfans sense tancament i amb
la millor ventilació possible.

• Activitats en espais interiors:
Quan sigui  necessari  utilitzar  espais  interiors  es  prioritzaran  els  espais  amb prou
capacitat com per a mantenir les distàncies de seguretat, amb un aforament que no
superi el 50% de l’ocupació possible i amb una superfície mínima de 2,5 m2 per
persona.

Abans i després de les activitats caldrà ventilar la sala almenys durant 10’ i fer una
desinfecció del material i objectes a utilitzar/utilitzats.

• Ús dels espais i zones comunes:
El pati i les zones comunes de l’escola no seran espais oberts de trobada i recreació.
L’excepcionalitat de la situació ens porta a apostar per un model d’entrada i sortida
del recinte escolar molt més regulat que permeti el desenvolupament de les activitats
agendades sense haver de patir per la presència deambulant de persones alienes a les
activitats pautades.

L’espai  escolar  es reserva per  als infants.  Els familiars  o qualsevol altre personal
només hi tindrà accés amb permís específic i amb el coneixement de l’escola.

Les entrades i sortides dels infants que participin en activitats presencials de l’AFA es
faran preferentment seguint els mateixos criteris i  protocols escolars,  amb l’horari
pertinent. Es recomana la presència d’un sol adult per família.

• Higiene i protecció:
Els participants de totes les activitats presencials hauran de començar i acabar les
sessions  amb  una  correcte  higiene  de  mans,  rentar-se-les  amb  aigua  i  sabó
preferiblement, o emprar solució hidroalcohòlica com a alternativa.

La mascareta és obligatòria a partir dels 6 anys, i recomanable en edats inferiors.
Aquesta obligatorietat no s’aplica a les activitats que requereixen d’activitat física
d’alta  intensitat  (activitats  esportives,  de  dansa,  etc.)  sempre  que  es  realitzin  a
l’exterior.



• Pendents de PCR, amb símptomes o en quarantena:
No podrà participar a les activitats presencials ningú pendent d’un resultat de PCR, ja
sigui  propi  o  de  tercers  en  contacte  directe,  independentment  que  manifesti
símptomes o no. Tampoc hi podran participar aquelles persones a qui , tot i obtenir un
resultat  negatiu  en  un  PCR,  se’ls  hagi  prescrit  un  període  de  quarantena,  fins  a
completar-lo.

Apel·lem a  la  responsabilitat  individual  per  demanar  que  qualsevol  persona  amb
símptomes o en qualsevol altra situació sanitària de risc, s’abstingui de participar en
cap activitat presencial.



Activitats de conciliació i extraescolars

Aspectes generals:

Cal tenir presents totes les mesures generals esmentades a l’apartat anterior, a més
dels protocols de seguretat establerts per les empreses gestores. En cas de diversitat
de criteri s’aplicarà sempre el més restrictiu.

Els grups establerts en les activitats de conciliació i les extraescolars es consideraran
subgrups  estables.  Es  prioritzaran  els  grups-classe  i  les  unitats  familiars,  i  es
minimitzarà el contacte transversal en la mesura del possible.

La distància interpersonal es mantindrà en 1,5m sempre que sigui factible.

Pel retorn a l’escola per fer extraescolars d’aquelles criatures que hagin sortit a dinar,
l’accés serà:

➢ Primària (1r a 6è): a les 16.20h per la porta de l’Institut
➢ Infantil (P3, P4 i P5): a les 16.30h per la porta principal 

• Notificació de positius:
Diàriament, l’AFA i/o les empreses gestores posaran a disposició de l’escola un llistat
dels menors participants a les activitats de conciliació i extraescolars, per garantir la
confidencialitat i la traçabilitat en cas d’un positiu. Igualment, facilitaran regularment
a l’escola les dades de participació a les activitats.
 
En cas de detecció d’un positiu, l’escola revisarà l’activitat afectada i les dades de
participació de les darreres dues setmanes, per determinar possibles contactes i data.
Si es confirma el risc pel subgrup, traslladarà la informació a l’AFA per a informar-ne
adequadament les famílies afectades.



Serveis de conciliació:

• Acollida:
Es recomana l’acompanyament d’un únic familiar.
L’espai  d’acollida  es  ventilarà,  netejarà  i  desinfectarà,  abans  i  després  de  cada
jornada. En la mesura del possible, es mantindran els grups estables amb els mateixos
criteris indicats a les consideracions generals.

Es recomana que els infants esmorzin a casa. En tot cas, i abans d’ingerir qualsevol
aliment,  cal  rentar-se  les  mans  adequadament  i  s’ha  d’evitar  la  socialització  del
menjar.

El registre de traçabilitat inclou també els esporàdics, que hauran de registrar-se a
cada sessió.

• Ludoteca:
L’espai  de  ludoteca  es  ventilarà,  netejarà  i  desinfectarà,  abans  i  després  de  cada
jornada. En la mesura del possible, es mantindran els grups estables amb els mateixos
criteris indicats a les consideracions generals.

El registre de traçabilitat inclou també els esporàdics, que hauran de registrar-se a
cada sessió.



Extraescolars:

Activitats físiques i esportives
• Piscina (de P3 i P4, de P5, de 1r i de 2n a 6è):

Aquestes activitats es regiran pels protocols de Club Natació Sant Andreu i  de la
piscina municipal, inclosos a l’Annex I.

Es prioritzarà l’ús individual del material emprat durant les sessions.
Cal prestar especial atenció a la gestió del vestuari, evitant l’ús simultani amb altres
grups.

• Bàsquet:
L’activitat es desenvolupa íntegrament a la pista exterior del pati de l’escola.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
El treball físic es farà individualment sempre que sigui possible.
No es fan lligues ni partits ni es competeix de cap manera amb d’altres grups. Els
partits  que es disputin seran de caire intern entre els mateixos membres del grup
estable.

• Patinatge urbà:
L’activitat es desenvolupa íntegrament a la pista exterior del pati de l’escola.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
El treball físic es farà individualment sempre que sigui possible.

Activitats musicals i arts escèniques:
• Ballem:

L’activitat es desenvolupa íntegrament al porxo del primer pis (porxo d’infantil).
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
Els  exercicis  es  faran individualment  sempre que sigui  possible,  evitant  activitats
grupals o en parelles.

• Teatre:
Al gimnàs, amb totes les portes obertes per garantir una bona ventilació.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
El vestuari i altres elements de roba que es puguin utilitzar serà d’ús exclusiu per a un
únic infant a cada sessió i s’haurà de rentar abans del següent ús. 



• Street dance:
Al gimnàs, amb totes les portes obertes per garantir una bona ventilació.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
Els  exercicis  es  faran individualment  sempre que sigui  possible,  evitant  activitats
grupals o en parelles.

• Tabals:
L’activitat es desenvolupa íntegrament al porxo del primer pis (porxo d’infantil).
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.

Activitats culturals i recreatives:
• Anglès Creatiu:

En aula oberta, amb mascaretes i mantenint distància de seguretat.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
Les activitats es faran individualment sempre que sigui possible,  evitant activitats
grupals o en parelles.

• Còmic:
En aula oberta, amb mascaretes i mantenint distància de seguretat.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
Les activitats es faran individualment sempre que sigui possible,  evitant activitats
grupals o en parelles.



Activitats d’adults:

• Tabals:
Els  bucs  d’assaig  de  l’Harmonia  tenen protocol  propi,  que  ara  mateix  permet  la
participació de fins a 10 persones per sessió. S’assumeix aquest protocol com a propi
i s’anirà adaptant a les necessitats pertinents en cas de possibles canvis per garantir la
seguretat de les sessions.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.

• Teatre:
Les limitacions d’aforament  de  l’Harmonia posen en risc  la  continuïtat  d’aquesta
activitat. No es reprendran els assajos fins que no es pugui garantir la seguretat de les
sessions.
El material es desinfectarà abans i després de cada sessió, i serà d’ús exclusiu del
grup estable.
El vestuari i altres elements de roba que es puguin utilitzar serà d’ús exclusiu per a
una única persona a cada sessió i s’haurà de rentar abans del següent ús.

Activitats anul·lades:

Les extraescolars de Judo, Ioga en família, Escacs i Zumba per adults, incloses a la
programació inicial del curs, no es podran dur a terme per diversos motius relacionats
amb les mesures de seguretat.



Annex I

Covid19: Normativa adaptada dels cursets de natació

Seguint les directrius marcades per la Secretaria de l’Esport i de l’Activitat
Física, aquesta temporada treballarem per grups de convivència. Aquests
grups seran estables i estaran formats entre 8 i 12 participants (en funció
de l’edat i del nivell) i un tècnic aquàtic.

El tutor/a legal haurà de signar una Declaració responsable assegurant
que té coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies
que comporta, i que l’infant reuneix els requisits de salut indispensables
per a poder participar en les activitats:

*  No presentar  simptomatologia compatible  amb la  COVID-19 (febre,  tos,
dificultat  respiratòria,  malestar,  diarrea…)  o  amb  qualsevol  altre  quadre
infecciós.

* No haver tingut contacte amb convivents positius o simptomàtics els 14
dies anteriors.

En cas de detecció d’un infant amb simptomatologia compatible, s’aïllarà el
grup,  us  avisarem i  us haureu de posar  en contacte amb les  autoritats
sanitàries de la zona.

Per  a  reincorporar-se  de  nou  a  l’activitat,  els  infants  han  d’estar
asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i
14 dies quan es tracti de compatible (caldrà portar justificant mèdic).

Requisits per a participar a les activitats

Amb l’objectiu  de  millorar  la  dinàmica  de  les  activitats,  caldrà  seguir  les
següents directrius per tal de fer una bona prevenció de la salut dels grups:

La puntualitat és essencial per a facilitar l’organització de l’activitat.

Tots els infants accediran a la instal·lació  sense acompanyants  amb un
carnet  acreditatiu  obligatori.  Tindrà  un  cost  de  3€  i  s’haurà  d’abonar  a
l’oficina abans de l’inici de l’activitat.

Els  vestidors  estaran  assignats  per  grup  de  convivència  supervisats  pel
personal tècnics.



Mesures de protecció

La  distància  de  seguretat  recomanada  és  de  2m  que,  en  cap  cas  no
esdevindrà un distanciament social i emocional.

*  Mascaretes:  Els  infants  hauran  d’accedir  a  la  instal·lació  amb  la
mascareta i en faran ús, sempre que no sigui possible mantenir la distància
de seguretat : vestidor i accessos.

En les situacions que algun tècnic s’hagi d’apropar a l’ infant per ajudar en
l’aprenentatge  o  la  situació  pedagògica  ho  requereixi,  es  farà  ús  de
mascareta o pantalla.

Consells
Per agilitzar i reduir el temps dels vestidors, intenteu seguir les següents

recomanacions:  Aconsellem entrar a la instal·lació només amb la bossa

de piscina.  És obligatori  portar una bossa amb el nom i cognom per a

guardar  la  mascareta.  Tota  la  roba,  tant  de  vestir  com de piscina,  ha

d’anar marcada amb el nom i cognom. Cal portar roba còmoda: eviteu

banyadors i sabates que siguin difícils de posar i treure. La dutxa es farà

després del curset, individualment i sense sabó.

Si fa fred, es recomana portar una gorra de llana (no hi haurà assecadors).

Aquesta normativa pot canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Gràcies per la vostra col·laboració.
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