
Extraescolar de Taller Artístic  
 
 
ACTIVITAT 
 
La sala que s’utilitzarà per dur a terme l’extraescolar, està ubicada al final del passadís 
del primer pis, és l’aula que s’ha fet servir fins ara. Les necessitats són taules i cadires, 
per tant si és necessari el canvi d’ubicació de l’activitat, no hi ha cap inconvenient 
sempre i quan es tingui en compte aquest requisit. 
 
En aquesta sala es guarda habitualment el material per fer pintura i reuneix el requisits 
per aquest tipus d’activitat. 
 
És una classe àmplia que permet que els infants de diferents grups estables mantinguin 
la distància de seguretat de 2 metres entre cadascun d’ells. Els infants portaran a la 
motxilla la seva bata i se la posaran per treballar, després se la emportaran a casa per 
rentar-la. 
 
Una vegada els infants estiguin asseguts podran berenar, mentre la monitora acaba de  
preparar els últims detalls de l'activitat a realitzar.  
 
Les taules es recobreixen amb paper i s'utilitzen llapis, paleta i pinzells 
individuals, no es comparteix el material. La monitora netejarà i desinfectarà tots els 
estris i mobiliari que s'ha utilitzat i el guardarà per la setmana vinent. L'activitat del dia, 
el model a dibuixar o modelar es posarà en la pissarra electrònica, 
perquè cada alumne faci la seva interpretació. 
 
Aquest tipus d’activitat no requereix de contacte físic o proximitat entre els participants 
ni tampoc d’esforç físic. 
 
L'activitat es fa el dijous i el mínim de participants és de 8. Les famílies pagaran el 
material que s’utilitzi durant l’activitat en un rebut a part. 
 
Totes les activitats es porten a terme amb mascareta, tant els alumnes com la monitora. 
La monitora utilitzarà el mateix desinfectant que al servei de menjador, el qual està 
registrat a sanitat. 
 
El lavabo que s'utilitzarà es el que està davant de la classe.  
 
En acabar la classe cinc minuts abans aniran a rentar-se les mans i es prepararan per 
sortir sempre mantenint la mínima distància de seguretat fins a la porta d'entrada on 
esperen els pares i les mares. 
 
 
 
 
 



GRUPS BOMBOLLA 
 
Sempre que sigui possible es mantindran els grups estables. En cas de que no sigui 
possible per les característiques dels infants inscrits a l’activitat, es mantindrà sempre la 
distància de seguretat. 
 
DISTANCIAMENT SOCIAL 
 

La disposició de les taules i les cadires es farà sempre mantenint la distancia mínima de 
seguretat de 2 metres, entre alumnes. 

La recollida dels infants es farà a les aules i l’entrega a la porta exterior.  

El rati de monitors /infants serà 1/8.  

 
US DE MASCARETA 
 
És obligatori per als infants i la monitora. L’han de dur en tot moment i correctament. 
 
NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

La monitora disposarà de gel hidroalcohòlic, solució́ desinfectant i paper.  

Cada dia d’activitat la monitora farà que els infants quant surtin de la classe vagin al 
lavabo i es rentin les mans. Una vegada acabi l’activitat netejaran les superfícies 
(taules, mobiliari amb el que tinguin contacte,...) amb la solució́ desinfectant i es 
tornaran a rentar les mans abans de marxar a casa.  

Per a la ventilació́ de l’aula, aplicarem el protocol marcat per l’Escola.  

 
INFANTS VULNERABLES A LA COVID-19 
 
 
PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS DE SOSPITA DE CONTAGI 
Si es presenta la sospita de que un/a alumne/a presenta símptomes compatibles amb la 

COVID-19: 

1.Es portarà a l’aula d’aïllament. 

2.La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans. 

3.La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia compatible 

amb la COVID-19, s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI preparat per atendre aquests casos i 

especificat pel centre.  



4.A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta quirúrgica (de l’equip 

d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectarà les mans i se li posarà guants. 

5.La monitora es posarà en contacte amb la família per tal de que vingui a buscar l’infant 

el més aviat possible. 

6.Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o dificultats 

respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061. 

7.La família és l’encarregada de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. Si el CAP considera oportú fer una PCR per SARS-

CoV-2, tant l’infant com la seva família hauran de restar en aïllament domiciliari fins 

conèixer el resultat. 

En cas de que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de comunicar 

aquesta situació als Serveis Territorials perquè s’activi la gestió de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà incorporar al centre fins 

que els símptomes manifestats no hagin remès un mínim de 24h. 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial 

en un grup classe, serà el resultat de la valoració sobre el terreny per part de l’autoritat 

sanitària. 

 
MATEIRAL DISPONIBLE 
 
La monitora decidirà en funció de la programació a dur a terme quin és el material que 
es comprarà i es donarà als infants. Hi haurà material d’ús individual que es repartirà als 
infants i d’altre a compartir sempre mantenint les normes de seguretat. 
 
MESURES DELS PROFESSIONALS 
 

La monitora ha fet una formació específica en prevenció de riscos laborals i en matèria 
preventiva sobre les actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per 
l’efecte del coronavirus SARS- CoV-2. 

 


