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Benvolgudes famílies, 

Des de L'AMPA som conscients de l'enorme dificultat de tirar endavant aquest curs a 
nivell de coescolars, però al mateix temps creiem que els nostres fills ho necessiten més 
que mai. 

La conselleria d'educació i l'escola ens diuen que és important que es duguin a terme, i 
nosaltres, seguint en tot moment les recomanacions sanitàries, mirarem de que sigui un 
curs el més normalitzat possible, amb l'ajuda de l'escola i de les famílies. 

En aplicació de les mesures de prevenció i seguretat que s’estableixen al pla d’actuació 
per aquest curs en el marc de la pandèmia, us informem de les directrius que s’aplicaran 
des de l’Ampa per a les activitats coescolars. 

• A les activitats coescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de 
diferents edats i grups estables. En aquest marc de les coescolars, la composició 
dels grups serà estable, prioritzant la coincidència amb el grup escolar. Els grups 
estables de convivència són els grups de cada activitat coescolar i de cada nivell 
amb el seu monitor. 

• A l’entrada i sortida de les coescolars s’ha de dur mascareta. És important que 
prenguin consciència i aprenguin a mantenir la distància entre companys que no 
formen part del seu grup estable de convivència. 

• Els infants es rentaran les mans abans i després de l’activitat amb el gel que els 
facilitarà el seu monitor. 

• Cada nen haurà de portar la seva ampolla d’aigua. 
• Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 

d’un mateix grup estable. 
• Es farà neteja i desinfecció de tot el material esportiu abans i després de cada 

activitat. 
• Sempre que sigui possible es farà servir material d’ús exclusiu per a cada infant 

durant tot l’entrenament. 
• En espais tancats es mantindrà la distància de seguretat i es mantindran les 

finestres i/o portes obertes. 
• Quan es treballi per parelles, com en el cas del judo, es procurarà que es 

mantinguin estables durant tot l’entrenament. 
 

Entrades i sortides 

• En les hores d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma 
esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat. 

• Caldrà organitzar les entrades i sortides en torns esglaonats per cada unitat de 
convivència. 
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• Les persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar també les 
distàncies fora de les instal·lacions. 

• Les famílies no podran entrar a la instal·lació ni a les entrades ni a les sortides, ha 
de ser un espai segur només permès als participants i als seus monitors. 

• Es disposarà d’un llistat d’assistència on s’anotarà la temperatura del participant a 
l’arribada a la seva activitat. 
 

 

 

Símptomes compatibles amb la Covid fins els 14 anys 

En cas que l’infant o adolescent presenti algun símptoma del següent llistat no se’l pot 
portar a fer l’activitat: 

• temperatura igual o superior als 37,5oC 
• tos 
• dificultat per respirar 
• mal de coll 
• congestió nasal 
• mal de panxa 
• vòmits 
• diarrees 
• mal de cap 
• malestar 
• dolor muscular 
 
No es pot anar a fer l’activitat, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna 
de les següents situacions: 

• Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 
• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
És obligació de la famíl ia comunicar a l’Ampa qualsevol de les situacions 
anteriorment esmentades. 

Declaració responsable dels pares 

• Quan el Departament d’Ensenyament el faciliti, s’enviarà a les famílies perquè el 
llegeixin i el retornin signat amb el compromís del seguiment de la normativa de 
prevenció. 

• Caldrà una declaració per a cadascun dels fills inscrits a l’Ampa. 
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En el cas de que no es puguin fer les activitats coescolars de manera presencial, els 
monitors faran un programa  adaptat per realitzar telemàticament,  on tindreu la opció 
de connectar-se tot el grup o bé fer les activitats i enviar un vídeo al monitor. 

Des de l'Ampa comencem un nou curs amb la mateixa il·lusió de sempre i desitjant que 
sigui ben profitós per a tots. 

Ens veiem aviat ! 

Salutacions, 

LA JUNTA DE LAMPA FEDAC HORTA 


