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Objectius
1. Afavorir un entorn escolar saludable i segur a través de mesures de prevenció, higiene i
promoció de la salut adaptades a les activitats extraescolars.
2. Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada d’aquests a través d'un protocol
d'actuació clar i de coordinació dels agents implicats.

Normativa reguladora
Se seguiran les mesures generals de prevenció establides en l'ACORD de 19 de juny, del Consell,
sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 (DOGV de 20/06/2020) i la RESOLUCIÓ de
17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció
de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures
de prevenció enfront de la Covid-19 (DOGV de 18/07/2020), especialment pel que fa als punts
següents:
1.2. Distància de seguretat interpersonal
1.3. Ús de màscares
2.1. Mesures d'higiene comunes a totes les activitats
2.2. Mesures addicionals d'higiene en els establiments i locals amb obertura al públic
3.3. Mesures relatives a activitats de temps lliure i oci a l'aire lliure i parcs infantils recreatius
3.8. Mesures relatives a l'activitat esportiva no professional
3.18. Mesures per a l'ensenyament reglat i no reglada de música i dansa
A més, es tindrà en compte el Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi
del SARS-cov-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el
curs 2020-21:
“5.1. Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries (“escola matinera” i activitats
en el centre i fora del centre). De manera general es mantindran les següents mesures de
protecció, prevenció i protecció:
- El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars del curs 2020-2021 s'ajustarà a
l'evolució de la pandèmia Covid-19.
- Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància
mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d'un registre amb la relació de
l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat
sobre les persones que s'haurien d'aïllar.
- Respecte a l'ús de màscares caldrà atindre’s al que es disposa en l'apartat 6 d’aquest protocol.
- Els esdeveniments esportius o celebracions que tinguen lloc en els centres educatius es
realitzaran sense assistència de públic.”
Així mateix, es tindrà en compte la RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals extraordinàries a la

CSV:9V4YDGN9-4P8KQND9-ZP261S9F

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V4YDGN9-4P8KQND9-ZP261S9F

Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-191.19. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d'ensenyament no reglat,
que disposa:

“1.19. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d'ensenyament no reglat
1.19.1. Es recomana l'ensenyament telemàtic, especialment aquell dirigit a persones
vulnerables.
1.19.2. Podrà impartir-se de manera presencial, guardant la distància de seguretat interpersonal
i mantenint les mesures d'higiene i prevenció, i sempre que no se supere el 50% de l'aforament
màxim de la instal·lació.
1.19.3. En les pràctiques de vehicles d'autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients
i amb ús de màscara.”
«1.21. Mesures relatives a l’activitat física i esportiva practicada fora de l’àmbit dels Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana, del campionat autonòmic d’esports universitari, de
l’esport federat i de l’esport professional.
1.21.1. L’activitat física o esport, tant en instal·lacions esportives com a l’aire lliure, es podrà
practicar sense contacte físic en les modalitats esportives individuals i que es practiquen per
parelles.
1.21.2. Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de
suport.
1.21.3. Es podran realitzar activitats físiques en grups fins a un màxim de 30 persones, quan es
realitzen a l’aire lliure o en instal·lacions obertes, i fins a un màxim de 20 persones, quan es
realitzen en instal·lacions tancades, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i
sempre que no se supere 1/3 l’aforament màxim.
1.21.4. S’haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat
interpersonal. No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes».

Mesures generals de prevenció i protecció de la salut
En la realització d'activitats extraescolars hauran de contemplar-se les mesures generals
establides enfront de la pandèmia de coronavirus, i es procurarà aplicar les normes de
comportament següents:

•
•
•
•
•
•

Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, amb aigua i sabó o, si no n’hi ha,
amb gel hidroalcohòlic.
Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca,
Ús obligatori de màscara de totes les persones participants en les activitats de 6 i més
anys, excepte en els supòsits que estableix la normativa.
Mantindre la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres.
En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat, amb el propòsit de
no contaminar les mans.
Ús de mocadors d'un sol ús i papereres proveïdes de tapa i pedal.
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•
•

Evitar donar-se la mà.
Evitar el contacte físic.

Mesures específiques en les activitats extraescolars
L'entitat organitzadora ha de traslladar a les famílies les accions adoptades per a protegir la salut
de tots i totes, informar-les de la nova organització i funcionament de les activitats extraescolars
davant el COVID-19 i d'aquest protocol o de qualsevol variació sobre aquest que es puga produir.
1. L’alumnat i les persones acompanyants no podran assistir a l'activitat extraescolar en les
situacions següents:
•
•
•
•

Presentar símptomes compatibles amb COVID-19
Estar en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19
Estar a l'espera del resultat d'una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA)
Estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19.

2. Independentment de l'ús obligat de màscara per a les persones de 6 i més anys, s'ha de
mantindre una distància d'almenys 1,5 metres entre l'alumnat durant les activitats, i entre
aquests i el monitor o monitora.
3. Abans i després de l'activitat extraescolar, cada participant ha de llavar-se les mans amb aigua
i sabó o gel hidroalcohòlic, de la mateixa manera que després d'esternudar, tossir o netejar-se
el nas.
4. Per a garantir aquesta correcta higiene respiratòria i de mans, s'ha de disposar de mocadors
d'un sol ús i contenidors de residus, amb tapa d'obertura amb pedal, i dispensadors de gel
hidroalcohòlic. En les activitats extraescolars d'educació infantil o educació especial, és prioritari
llavar-se les mans amb aigua i sabó.
5. Els grups d'activitats extraescolars seran estables, de manera que s'eviten interaccions amb
altres grups o canvis de monitors/as en el mateix grup, sempre que siga possible.
6. De manera general no es recomanen activitats extraescolars que suposen contacte físic entre
l'alumnat. Es recomanen les activitats esportives i/o d'entrenament individual.
7. Seran prioritaris els espais a l'aire lliure per a les activitats extraescolars. En el cas d'espais
tancats, comptaran amb la ventilació adequada i romandran ventilats, sempre que siga possible,
abans, durant i després de l'activitat.
9. Els espais tancats on es duguen a terme les activitats extraescolars han de mantindre una
estructura que permeta respectar la distància física de seguretat mínima entre participants, i
entre aquests i el monitor o la monitora. Aquestes sales han de netejar-se i desinfectar-se entre
activitats de diferents grups, així com el mobiliari i material que s'haja utilitzat durant aquestes.
10. Els espais tancats i materials utilitzats per a les activitats extraescolars han de ser netejats i
desinfectats abans i després d’usar-los l'entitat. Es procedirà a la ventilació i organització de
l'espai amb suficient antelació abans de l’accés de l'alumnat al centre on es desenvolupa
l'activitat.
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11. Per al començament i final de cadascuna de les activitats extraescolars, els monitors i
monitores han d'evitar aglomeracions a l'entrada i eixida amb horaris escalonats que atorguen
el temps necessari a l'alumnat perquè puga preparar-se o canviar-se de roba, si és el cas.
L'organització de l'activitat establirà la forma en què el monitor o monitora supervise l'entrada,
estada i eixida de l'alumnat a l'activitat.
12. Quan en els centres o instal·lacions hi haja ascensor, el seu ús es limitarà al mínim
imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan calga utilitzar-los, l'ocupació
màxima serà d'una persona, llevat que siga possible garantir la separació de 2 metres entre elles,
o en el cas de menors que requerisquen assistència, i en aquest cas també es permetrà la
utilització pel seu acompanyant.
13. S’ha de controlar l'ús dels lavabos per a assegurar un aforament i distància de seguretat
adequats. No es permet utilitzar dutxes.
14. S'ha de realitzar un registre diari de l'assistència d'alumnat a cadascuna de les activitats
extraescolars.
15. No està permés l’accés de personal alié a les activitats extraescolars durant aquestes,
inclosos familiars, excepte en casos excepcionals de necessitat.
16. Es limitarà al màxim possible l'ús de documents de paper i la seua circulació.
17. En la mesura del que siga possible, l’alumnat no ha d'utilitzar material d'ús compartit en
l'activitat. En cas d'usar elements de joc o esport compartits pels participants serà
imprescindible netejar-los i desinfectar-los abans i després de la sessió de cada grup.

Mesures per a les famílies/progenitors
1. Les famílies han de revisar l'estat de salut dels seus fills i filles i prendre la temperatura abans
d'eixir de casa per a anar a l'activitat extraescolar. Si l'alumne o l'alumna tenen febre o altres
símptomes compatibles amb el virus, no ha d'assistir a l'activitat i haurà de contactar amb el seu
centre de salut o telefonar al 112 en cas de símptomes que suggerisquen gravetat.
2. Totes les persones encarregades de l’entrega i recollida de l'alumnat han d'usar màscara i no
poden accedir a l'espai on es desenvolupen les activitats, excepte casos excepcionals i justificats.
3. S'evitarà la formació d'aglomeracions per les persones acompanyants de l'alumnat
participant.

Neteja i desinfecció de superfícies i espais en contacte amb l'alumnat
1. Cal implementar un programa intensificat de neteja i desinfecció, prestant especial atenció a
les zones i materials següents:
- Zones de trànsit de persones: accessos, portes, escales, entre altres.
- Superfícies de contacte freqüent com ara baranes, passamans, botons, poms de porta, taules,
penjadors, etc.

CSV:9V4YDGN9-4P8KQND9-ZP261S9F

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V4YDGN9-4P8KQND9-ZP261S9F

- Els banys i lavabos s'han de netejar el nombre de vegades que calga per a assegurar les
condicions d'higiene i neteja.
- Sales i material utilitzats en l'activitat extraescolar.
2. El procediment de neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais es farà d'acord amb el
procediment habitual de neteja i desinfecció del centre o instal·lació on es realitze l'activitat
extraescolar, almenys en finalitzar cada activitat.
3. S'haurà de disposar gel hidroalcohòlic en entrades i eixides.
4. Es garantirà que tots els lavabos disposen de sabó i tovalloles de paper d'un sol ús.
5. S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions, assegurant que es realitze
abans i en finalitzar l'activitat. Quan les condicions meteorològiques i l'edifici ho permeten,
mantindre les finestres obertes el major temps possible.
6. S'evitarà l'ús de materials que no siga possible netejar i desinfectar.
7. Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empren per a eixugar-se les mans o per
al compliment de l’“etiqueta respiratòria” seran rebutjats en papereres amb bosses o
contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats amb pedal. Aquestes papereres hauran
de ser netejades i desinfectades de manera freqüent.
8. Tot el material d'higiene personal (màscares, guants, etc.) s’ha de depositar en la fracció
«resta» (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obtenen una vegada efectuades les
recollides separades).
9. És aconsellable assegurar un espai per a la col·locació dels materials utilitzats després de cada
activitat del dia i conducta a la desinfecció diària d'aquests.

Actuació davant l'aparició de simptomatologia compatible amb COVID-19
1. Si es detecta en el transcurs de les activitats una sospita d'infecció en alguna persona
participant, es comunicarà a la família, que ha de posar-se en contacte amb el seu centre
d'atenció primària, o amb el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció
fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguir les seues indicacions. Fins que
acudisquen a recollir-la, s’ha de mantindre aquesta persona en vigilància en una estada separada
de la resta de l'alumnat amb màscara quirúrgica (també haurà de dur-ne la persona que quede
a la seua cura). En cas de símptomes que suggerisquen gravetat, telefonar al 112 o servei
d'urgències de referència.
2. La recollida de l'alumne/a es realitzarà al més prompte possible i en l'entrada del centre on
es duu a terme l'activitat extraescolar, procurant que es traslladen a peu o en vehicle particular
i no en transport públic col·lectiu.
3. Després de cas confirmat de COVID-19, el Servei de Salut realitzarà l'estudi i el seguiment dels
contactes, que hauran de romandre en quarantena durant el temps establit en el protocol
vigent.
4. La vigilància dels casos ha de ser activa i implicar les famílies per a aïllar en el domicili
l'alumnat que presente símptomes i complir la quarantena.
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Les persones treballadores que presenten simptomatologia compatible amb la infecció per
COVID-19 i/o que siguen contactes estrets de casos confirmats es posaran en contacte amb el
seu centre de salut i/o el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, seguiran les seues indicacions
i no acudiran al seu lloc de treball. En cas que els símptomes apareguen durant la jornada laboral,
acudirà a un espai separat, es posarà màscara quirúrgica (també la persona que l’acompanye) i
cridarà al seu centre de salut i/o Servei de Prevenció de Riscos Laborals. En cas de símptomes
que suggerisquen gravetat, s’ha de telefonar al 112.

Escola matinera i vesprades en els centres escolars
1. En relació a l'accés al centre, el personal monitor responsable haurà d'estar en el centre abans
del començament del programa per a procedir a la ventilació de l'aula o de les aules on es vaja
a desenvolupar, així com per a l'organització dels espais en aquesta.
2. En la mesura que l'organització ho permeta, per a minimitzar el contacte entre l'alumnat de
diferents grups, les activitats extraescolars hauran de respectar els grups educatius escolars
funcionals conformats. En el cas d'alumnat pertanyent a un grup de convivència estable,
ocuparan preferentment una única aula per grup si el nombre d'aquests està d'acord amb la
ràtio establida per a cada monitor o monitora. En cas de ser inferior en cada aula s'establirà una
zona diferenciada i senyalitzada per a l'alumnat de cada grup estable, es mantindrà la distància
de seguretat respecte a altres grups estables o un altre alumnat, s’evitarà la interacció entre ells,
i en cas de necessitat podran emprar-se medis físics de separació.
3. El personal monitor anirà col·locant l'alumnat en l'espai que els corresponga dins de l'aula
segons pertanguen o no a un grup estable de convivència, i s’evitarà en tot moment la interacció
entre ells.
4. S'evitarà l'ús compartit de materials, que hauran d'estar emmagatzemats en llocs específics
per a cada grup, en la mesura que siga possible es reduirà l'ús de materials que no siguen d'un
sol ús i s’utilitzaran en cas de necessitat materials exclusius per a cada alumne (llapis, pintures,
quaderns, etc.). En tot cas seran aplicables la resta de mesures recollides en el present protocol.
5. L'accés serà controlat en tot moment pel personal monitor, el centre podrà establir horaris
escalonats en l'accés i eixida a les aules assignades, per a evitar aglomeracions, i en cas necessari
s’ampliarà el personal monitor.
6. La neteja de les aules utilitzades per a aquests serveis serà realitzada després de cada ús. Es
procurarà, en la mesura que siga possible, la utilització d'espais que no siguen utilitzats per a la
docència amb l'alumnat. En el cas que les aules matineres/vesprades en el col·le, siguen també
destinades a la impartició de docència, es prestarà especial atenció a la neteja de les aules
després de cada ús.

Mesures a seguir pel personal monitor i resta de personal encarregat de les activitats
1. Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals de cada entitat contractada per a les activitats
extraescolars indicaran les mesures específiques a aplicar en cadascuna de les instal·lacions per
a la prevenció de contagis del COVID-19, tenint en compte la normativa general i les
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característiques concretes de cadascuna de les instal·lacions utilitzades (senyalització i
organització d'espais, material d'autoprotecció necessari per a minimitzar la possibilitat de
contagis, com ara papereres amb tapa i pedal, dispensadors de gel hidroalcohòlic, termòmetre,
catifa desinfectant, etc.).
2. El personal de les activitats extraescolars (d'ara en avant, el personal) ha de seguir
estrictament les mesures de protecció encaminades a controlar i reduir la transmissió del
coronavirus per a això ha de rebre informació i formació adequada sobre aquestes mesures de
protecció.
4. El personal ha de revisar el seu propi estat de salut tots els dies abans de l'activitat
extraescolar. Si té febre o altres símptomes compatibles amb el virus, no ha d'assistir a l'activitat
i haurà de contactar amb el seu centre d'atenció primària, o en cas de tindre atenció fora del
sistema sanitari públic, amb el seu centre d'atenció sanitària habitual, i haurà de seguir les seues
instruccions. En situacions de gravetat, contactarà amb el 112. Tampoc han d'assistir al treball
els qui hagen sigut contacte estret amb una persona diagnosticada de COVID-19, siguen
convivents de persona en espera de diagnòstic o si estan en quarantena o aïllament domiciliari.
5. Si es presenten símptomes durant la jornada laboral, el personal ha d'aïllar-se en una estança
amb màscara quirúrgica i posar-se en contacte amb el seu centre d'atenció sanitària habitual i/o
el seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
6. L'ús de màscara higiènica és obligatori durant tot moment de l'activitat extraescolar impartida
a l'alumnat.
7. S'establirà un/a únic/a responsable de cada grup d'alumnat i s'ha de mantindre sempre la
distància de seguretat amb l'alumnat, excepte en casos en què siga necessari el contacte amb
algun alumne per raons justificades.
8. El personal ha de realitzar una adequada higiene de les mans utilitzant la tècnica correcta i en
els moments següents: abans i després de l'activitat, després d'esternudar-se o mocar-se, abans
i després d'anar al lavabo, després de tocar la màscara i en tots aquells moments que es
considere oportú i necessari.
9. L'ús de guants no és recomanable de manera general, però sí en casos que requerisquen
contacte amb secrecions, sang o fluids, es rebutjarà usar-los una vegada finalitzada cadascuna
de les activitats realitzades i després es llavaran les mans.
10. El personal ha d'utilitzar una roba d'ús exclusiu per a l'activitat que haurà d’embossar-se i
llavar-se amb aigua calenta a 60 graus centígrads i canviar-se diàriament.

En València, a data de signatura electrònica
SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA
I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
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