
6
Comunicat per les AMPA/AFA

RECOMANACIÓ PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (I)

Per la gran rellevància que té aquest tema per a les AMPA, responsables d’organitzar múltiples activitats 
extraescolars arreu de Catalunya, hem decidit dedicar dos dels comunicats d’aquest curs a reproduir lite-
ralment algunes recomanacions específiques que fa el Departament d’Educació, en data Octubre 2020, 
en el document “ Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius 
en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides 
escolars”.

ACTIVITATS QUE ES PORTEN A TERME EN ESPAIS EXTERIORS

La majoria d’activitats que es duen de manera habitual a l’aire lliure són activitats 
esportives. 

Malgrat que s’acostumen a practicar sense mascareta, el fet de realitzar-se a l’aire 
lliure, disminueix de manera notable el risc de transmissió.

AMB DIFICULTAT PER MANTENIR LA DISTÀNCIA

(Exemples orientatius: futbol, rugbi, bàsquet o hoquei herba) 

Es tracta d’esports que impliquen proximitat entre infants o adolescents durant 
la seva pràctica. Es recomana que, en la mesura del possible, els escalfaments i les 
activitats o jocs que s’hi plantegin permetin mantenir la distància durant bona part 
del temps.

Els materials utilitzats (pilotes) que siguin d’ús compartit s’han de netejar i desin-
fectar després de l’activitat. Els participants s’han de rentar les mans abans i des-
prés de l’activitat. Si s’utilitzen elements de roba com petos per definir els equips, 
hauran de ser utilitzats pel mateix participant durant tota la sessió i caldrà ren-
tar-los a alta temperatura un cop finalitzada l’activitat.

Hoquei: es recomana que els estics siguin 
d’ús propi. En cas que es comparteixin, cal-
drà fer-ho dins del grup estable i fer-ne la 
neteja i desinfecció entre grups.
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SENSE DIFICULTAT PER MANTENIR LA DISTÀNCIA

Atletisme: 

En aquelles disciplines que requereixen ús 
de materials (salt de perxa, llançament de 
pes, etc.) caldrà dur-ne a terme a la neteja 
i desinfecció quan es comparteixin entre 
infants. 

Tennis. Beisbol: 

Es recomana que les raquetes, els bats i 
els guants siguin d’ús propi. En cas que es 
comparteixin, caldrà fer-ho dins del grup 
estable i fer-ne la neteja i desinfecció en-
tre usos.


