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2021 Especificacions del Pla d'actuació 
COVID-19 per als centres educatius 
Colònies i sortides extraescolars 

[+info]

QUÈ NECESSITES?
• Declaració de responsabilitat
• No presentar símptomes de COVID-19
• No estar a l’espera de PCR o similars 

grup estable
• Els mateixos que l’activitat lectiva
• 1 o més monitors per grup 
• Comunicació transversal grup-monitor

transport
• 100% dels seients
• Mascareta obligatòria a partir de 6 anys
• Mascareta recomanable de 3 a 5 anys 

es recomana
• Mínim una mascareta per dia
• Llençols i coixinera
• Cantimplora individual per reomplir

instal·lacions
• Personal sempre amb mascareta
• Pla de neteja, desinfecció i ventilació
• Termòmetres i punts de desinfecció
• Poden conviure grups de diferents cen-
   tres però no poden fer un ús simultani
   dels espais 
• Només ús d’espais adequadament 
   ventilats    

dutxes
• Ús amb desinfecció, neteja i ventilació
• Només usades simulàniament per un 
   grup estable
• Mantenir distància de seguretat      

menjador
• Grups estables poden compartir espai
• Cada grup s’asseu en una o més taules
• Separació entre grups de 2 metres

dormitoris
• Distància d’1 metre entre lliteres
   (capçaleres capicuades)
• Recomanable que grups constants dormin               
joseparats
•  La distància es podrà substituir per mam-        
dlpares o separadorsgestió de casos

• Aïllament dels casos amb símptomes      
   (espai individual i ventilat)
• Mascareta quirúrgica tant per a la persona        
jj amb símptomes com per a l’acompanyant
• En cas de símptomes, se seguiran els 
   procediments establerts pel departament         
jjjd’educció   

activitats
• Es promouran activitats que no requereixin  
ffproximitat
• Prioritat de jocs i tallers a l’aire lliure
• Espais diferenciats per a cada grup
• Neteja i desinfecció del material 
• Mascareta obligatòria 
• S’admetrà més d’un grup estable per espai
  quan es pugui mantenir la distància física 
  entre grups

https://www.accac.cat/index.php?tip=escoles
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2020_10_05-DE-ACTIVITATS-EXTRAESCOLARS_COLONIES_SORTIDES-ESCOLARS.pdf

