
 

          
 
 

NORMES I PROTOCOLS – ACTIVITAT DE BÀSQUET 
  
 Tal com estableix el protocol d’ensenyament per a les activitats extraescolars, cada nen/a 

disposarà d’una superfície mínima de 2,5 m2 per poder desenvolupar l’activitat; hi haurà rentat 
de mans abans i després de cada entrenament, i les pilotes i material a utilitzar es desinfectaran 
abans i després de l’activitat. 

 A les 17.00 h, els/les entrenadors/es es faran càrrec del seu grup en el lloc del pati establert. No 
cal que els passeu a recollir. 

 Als nens/es que entrenin a segones hores, se’ls prendrà la temperatura. SI LA TEMPERATURA ÉS 
DE 37,5 ºC O SUPERIOR NO PODRAN ACCEDIR A L’ENTRENAMENT. 

 Si el/la nen/a, tot i no tenir febre, experimenta qualsevol símptoma relacionat amb la COVID-19, 
TAMPOC PODRÀ ACCEDIR A L’ENTRENAMENT.  

 Per segones hores, l’accés a l’entrenament serà per la porta de fusta del carrer Teresa Guasch. 
Us demanem màxima puntualitat i que, mentre els vostres fills/es esperen el seu torn per 
accedir al pati de l’escola, mantinguin la distància de seguretat d’1,5 m. EVITEM 
AGLOMERACIONS A LA PORTA. 

 Els/Les nens/es no es trauran la mascareta fins que comenci l’entrenament i previ rentat de 
mans i desinfecció del material a utilitzar. La mascareta se la tornaran a posar quan acabi 
l’entrenament. L’entrenador/a anirà sempre amb la mascareta posada. El material es tornarà a 
desinfectar al final de cada entrenament. 

 Tot i que els alumnes faran bona part de l’entrenament sense mascareta, si la situació de la 
pandèmia empitjorés, podria donar-se el cas que els nens haguessin de portar la mascareta 
durant tot l’entrenament. 

 L’actual situació no permet que els/les nens/es puguin berenar abans de fer l’activitat. Per això 
HAURAN DE BERENAR UNA VEGADA ACABADA L’ACTIVITAT I HAGIN SORTIT DEL COL.LEGI. 

 Per hidratar-se us recomanem que cada nen/a porti la seva ampolla plena d’aigua.  
 Els/Les nens/es no podran accedir a cap edifici, només estaran habilitats els lavabos del pati. 
 Us recordem que ELS/LES PARES/MARES NO PODEU ACCEDIR A L’INTERIOR DE L’ESCOLA. La 

recollida dels vostres fills/es es farà per la porta del carrer Teresa Guasch, 5 minuts després 
d’acabar l’entrenament. US DEMANEM RIGOR I RESPONSABILITAT A L’HORA DE GUARDAR LA 
DISTÀNCIA DE SEGURETAT MENTRE ESPEREU LA SORTIDA DELS VOSTRES FILLS/ES. 

 Si hi hagués algun positiu en un equip, aquest grup quedarà en quarantena sense poder efectuar 
l’activitat. No es retornaran els diners de la part proporcional dels dies en quarantena. Només es 
contempla la devolució dels diners si l’escola s’hagués de tancar de forma indefinida, i no es 
pogués realitzar l’activitat. 

 Per mail us farem arribar una declaració responsable que haureu de portar signada els primers 
dies d’entrenament. 

 Aquest protocol s’anirà revisant en funció de les recomanacions de les autoritats sanitàries.  
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