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PRESENTACIÓ
El present document té per objecte presentar els criteris generals i específics per a l’organització de les
activitats extraescolars d’anglès durant el tercer trimestre del curs 2020-2021 l’Escola Mas Clariana, amb
l’objectiu principal, de gaudir d’allò més de les activitats extraescolars oferint un a servei divertit,
educatiu i segur.
Amb motiu de la pandèmia del COVID-19, redactem aquest document, els requisits mínims
imprescindibles per a poder realitzar les activitats.
També adjuntem els protocols d’actuació, on es concreta amb detall el desenvolupament i organització
de cada activitat, l’adequació dels espais, així com l’organització dels grups i la traçabilitat d’aquests.
En el mateix sentit, cal tenir en compte 3 premisses bàsiques que són la flexibilitat, la progressivitat i
l’adaptabilitat territorial.
La flexibilitat s’ha de fer present a l’hora de dissenyar les activitats, ja que cal adaptar-nos a les noves
circumstàncies i ser plàstics i imaginatius per no perdre l’essència de l’ensenyament significatiu de la
llengua. La progressivitat en la successió dels esdeveniments. Estem vivint una època de canvis
continuats en les indicacions que ens arriben des de les entitats competents i en la progressió d’aquesta
pandèmia, hem d’estar atents i seguir les indicacions curosament. Tanmateix, l’evolució de cada territori,
és diferent i afortunadament ens trobem en una àrea bàsica de salut avançada i en conseqüència les
activitats que presentem estan adaptades a aquesta fase.
Així doncs, partint d’aquest context d’excepcionalitat, cal apuntar que les propostes que presentem en
aquest document, es podran dur a terme si es donen les condicions objectives des de l’àmbit de salut
pública i l’evolució de les dades epidemiològiques, per tal que puguin desenvolupar-se amb seguretat.
La seguretat esdevé uns dels punts claus en el desenvolupament de les activitats. Així doncs, en els
protocols successius s’establiran els criteris imprescindibles de seguretat i protecció.
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L’ACTIVITAT - PROPOSTES GENERALS
Les activitats extraescolars estan destinades a tots els infants a partir de l’educació infantil de 2n cicle
fins al final de l’etapa de primària.
Les activitats extraescolars estaran dividides per cicles i etapes, amb l’objectiu principal d’adaptar les
activitats a les motivacions dels participants i, alhora, sectoritzar els espais de l’Escola i els grups, evitant
així compartir espais, en conseqüència, afavorir la seguretat i la traçabilitat dels grups.
La metodologia pròpia de les activitats permet seguir adquirint tot un seguit de competències
complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat,
compromís, vida saludable, respecte pel medi...) Aquests valors prenen un relleu especial en el context de
la pandèmia COVID-19 perquè ens ajuden a entendre, assumir i processar emocionalment les
conseqüències d’aquest fet. Ens ajudaran a recuperar de forma saludable la convivència presencial amb
altres infants i joves, crear nous hàbits i rutines d’autoprotecció.
Per aquest motiu, i des d’un vessant pedagògic, caldrà incorporar activitats adaptades a la nova situació i
enriquir aquestes activitats de nous aprenentatges i experimentacions amb l’objectiu de treballar la
incertesa, la por, les emocions, la incertesa, entre d’altres.
Alhora, seguirem apostant per un aprenentatge lingüístic, vivencial i significatiu, esporàdic i enriquidor,
on els infants puguin seguir construint la llengua anglesa, en una nova dimensió més lúdica i pràctica, una
immersió lingüística necessària per consolidar els aprenentatges més acadèmics.
CONSIDERACIONS COMUNES RESPECTE A LES ACTIVITATS
Regulació de les activitats
Donat el context actual de pandèmia i per tal de garantir la protecció de la salut en totes les activitats
programades han estat revisades i adaptades a la nova normativa i recomanacions dels organismes
oficials competents, que s’hauran adaptat i completat amb les casuístiques COVID-19 que indica
l’ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya)
Com a norma general, proposem que les activitats es duguin a terme en zones amb baix risc de contagi o
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zones lliures de coronavirus, així doncs, sol·licitem zones i espais a l’aire lliure, si no es possible,
sol·licitem aules que es puguin ventilar continuadament.
Mida dels grups
Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups bombolla per així respectar la traçabilitat
i les mesures en horari lectiu.
Entre tots els participants caldrà vetllar pel manteniment dels 1.5 metres de distància.
En tots els casos, es prendrà com a mesura estàndard que cada participant disposi de 2,5 metres
quadrats d’espai. Aquesta mesura permetrà calcular l’ocupació màxima de les instal·lacions on es
desenvolupin les activitats.
En el cas de que els grups siguin poc nombrosos i l’espai assignat per fer l’activitat sigui a l’aire lliure o
similars (porxo, aula molt espaiosa amb gran ventilació) aquest fet permetrà organitzar una activitat per a
dos grups bombolles respectant la distancia de 2.5 m entre els grups i evidentment l’ús de mascareta
obligatòria per a tots els participants.
Organització entrades i sortides
S’assignarà un ordre entrada i sortida dels grups d’infants i joves que facin l’activitat extraescolar i així
vetllar per la distància i les mesures de seguretat establertes en aquest projecte.
S’informarà a les famílies del punt d’accés on han d’entregar o recollir als participants i quines mesures
han de complir. (Distància de seguretat, mascareta, etc.)
Els grups sortiran de forma escalonada per evitar el contacte entre participants d’altres grups de
bombolla.
Un cop finalitzada la sortida o l’entrada, es desinfectaran les portes i tots aquells elements que puguin
estar esposats durant l’activitat.
Els participants sortiran havent aplicat el protocol d’higiene de finalització de l’activitat, deixant així
l’espai desinfectat.
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Requisits generals per a participants en les activitats
Els/les participants a les activitats han de complir els següents requisits per preservar la salut del grup:



Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.*1
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors.

*1Per 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 catorze dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una declaració responsable.
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ - PROTOCOLS
Elements generals
Es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” del centre. Les seves
funcions són vetllar pel compliment de les mesures assenyalades en aquest document i protocols que el
desenvolupin, així com garantir la formació i informació en aquesta matèria.
Tots els professors i professores han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de
protecció, així com en la detecció de símptomes.
Protocols específics
A continuació presentem els protocols treballats per a desenvolupar amb total garantia les activitats:


Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene (un document explicatiu de com
aplicarà les mesures de seguretat i d’organització d’acord amb aquestes indicacions).



Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge propi de les activitats i de la
gestió dels espais d’emmagatzematge.



Protocol de seguretat que haurà d’incorporar la possibilitat que en cas d’evacuació o allunyament
per risc o emergència greu, no es podrà fer ús d’espais on no es garanteixi la distància de 1.5
metres o el seu ús serà el mínim possible fins a poder organitzar el retorn a l’origen (domicilis) o a
un altre punt de referència.
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A trets generals, aquests protocols inclouran els següents requisits sobre prevenció en l’àmbit de salut:


Ús de mascaretes

L’ús de les mascaretes esdevindrà obligatori en totes les activitats sense excepció.
L’ús de mascareta no és obligatori en els infants de 3 a 6 anys.


Llistats de comprovació de símptomes

Diàriament comprovarem l’estat de salut d’infants, joves i professors/es d’Escola Innova per garantir que
poden participar de les activitats extraescolars amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del
seu entorn.
La comprovació diària de l’estat de salut dels professors/es d’Escola Innova la faran els “Responsables de
seguretat i higiene”
La comprovació de l’estat de salut dels infants i joves, es realitzarà a l’arribada.
Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, nenes, a la seva família i als
responsables i als professors/es d’Escola Innova.


Distància de seguretat

El distanciament físic és de 1.5 metres entre totes les persones que participen de l’activitat i altres
professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es realitzin les activitats mentre hi hagi
infants i professors/es d’Escola Innova, i de 2.5 metres entre grups diferents grups bombolla.


Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

Les actuacions necessàries programades en el protocol són les següents:
-

Ventilació continua.

-

La neteja i la posterior desinfecció d’espais.

-

Neteja i la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, les
baranes de les escales, safates del material, etc.

-

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants i es
desinfectaran després de cada ús.
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ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D’ACTIVITATS
ENTRADES I SORTIDES
-

Hi haurà solució hidroalcohòlica a l'entrada.

-

Enregistrament de la temperatura de tots els participants.
DELIMITACIONS D’ESPAIS

Hem delimitat clarament les zones de les activitats. Aquest espais són:
-

Aula o espai de cada grup de convivència. (Espais de les motxilles)

-

Espai d’activitats (Activitats a l’exterior)

-

Lavabos

-

Accés a l’escola

-

Zona activitats a taula

Elaborarem un circuit segur en el plànol de zones i accessos, aquests espais es convertiran en punts de
(aplicació del protocol de seguretat en els espais concrets)
EL PLANTEJAMENT I OBJECTIUS PEDAGÒGICS DE LES ACTIVITATS
El nostre projecte està dirigit a tots els infants i joves de 3 a 12 anys per a dur a terme una proposta
educativa innovadora basada en el treball de les emocions, autonomia, i l'auto-aprenentatge.
Com cada any, en tot moment l’aprenentatge de l’idioma i la diversió tindrà un paper principal entre
professor/es i nens/es de l’escola. Per això totes les dinàmiques i activitats que programem estan
estretament relacionades i adaptades a l’estat d’ànim, espai i condicions en què ens trobem.
La nostra proposta aporta un valor afegit que és el coneixement previ de molts de les nenes i nens
candidats a participar en les extraescolars i alhora, el coneixement de les instal·lacions i l’entorn més
proper, ja que tenim experiència en l’organització d’aquestes i també coneixem molt bé a la gran
majoria dels alumnes de la seva escola.
Mitjançant el treball cooperatiu i en equip, aconseguirem que els infants i joves aprenguin a gestionar i
exterioritzar les seves emocions, a millorar la seva autoestima, sempre tenint present els valors de
respecte, companyerisme i estima.
t. +34 977 083 551

e.info@escolainnova.com

w. http:// www.escolainnova.com

a. c. Via Augusta, 16 43840 SALOU

8

PROTOCOLS DE SEGURETAT CURS 2020-2021
Mas Clariana



Els objectius generals han estat els següents:

L’organització i la direcció d’Escola Innova ha implantat els següents objectius generals:

(1) Aconseguir que els infants gaudeixin al màxim de les activitats extraescolars a partir d’una
programació plena d’activitats atractives de caràcter lúdic i educatiu.
(2) Afavorir l’autonomia, el creixement i el desenvolupament personal dels infants a partir de
noves experiències i vivències.
(3) Potenciar la relació entre nois i noies participants afavorint l’establiment de vincles i
relacions d’amistat, evitant situacions de discriminació i/o marginació.
(4) Potenciar el paper actiu dels participants.
(5) Potenciar l’ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular
(6) Afavorir la descoberta i la interacció amb l’entorn natural, social i cultural
(7) Potenciar la creativitat dels infants

LES ACTIVITATS
L’oferta de les activitats no varia respecte al curs anterior, aquestes activitats tenen com a objectiu
crear espais d’immersió lingüística on l’aprenentatge natural del idioma es converteix en el fil
conductor que construeix.
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Des d’Escola Innova, considerem que les famílies han d’estar implicades en la formació dels seus
fills i filles i estar ben informats de totes les activitats que es desenvolupen durant tot el curs.
Per aconseguir-ho es plantegen les següents accions emmarcades en tres grans àmbits
organitzatius:

8..1. A través de la informació i comunicació
Facilitant en tot moment l’accés a la màxima informació possible de les activitats.


Difusió inicial

Comunicació a traves de missatgeria instantànies com portem fent els cursos anteriors


Reunió o reunions de pares i mares

En les condicions que ens trobem enguany, no es podrà fer aquesta reunió presencial, per
aquest motiu proposem fer la reunió informativa telemàticament amb la plataforma de
formació online que disposa Escola Innova.
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