
Protocol extraescolars
2020-2021
Institut Mediterrània
PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19



HIGIENE PERSONAL
Es fomentaran i garantiran les pautes d'higiene personal
adequades facilitant els productes i materials necessaris.
Es rentaran les mans a l’entrada i sortida de l’activitat,
abans i després de berenar i abans i després d’anar al
lavabo

ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE
Les activitats es realitzaran, sempre que es pugui, en
espais exteriors. En cas de pluja l’activitat es farà a
l’interior

ÚS DE MASCARETA
L’ús de mascareta és obligatori (a excepció que hi hagi una
contraindicació o durant la pràctica esportiva en espai exterior
que es realitzi a una distancia física)

NETEJA I DESINFECCIÓ
S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de
les superfícies, espais i materials

DISTANCIAMENT FÍSIC
En la mesura del possible es mantindrà la distància física
recomanada



NO ES PERMETRAN VISITES
No es permetran les visites/entrades de familiars a les
activitats

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU
Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats
sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o
membre de l'equip

NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI...
En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen
símptomes de COVID-19 o s'ha estat en contacte amb
persones afectades en els últims 14 dies

COMPOSICIÓ DELS GRUPS
La composició del grup de participants serà el mes constant
possible per garantir la traçabilitat.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS IES MEDITERRÀNIA CURS 2020-2021: De l’1 d’octubre del 2020 al 31 de maig de 2021

Activitat Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Quotes Horaris

Voleibol 25 €/mes De 16 a 17h

Patinatge 25 €/mes De 16 a 17h

Atletisme 25 €/mes De 16 a 17h

Ioga 20 €/mes De 16 a 17h

Teatre 20 €/mes De 16 a 17h

Anglès 25 €/mes De 16 a 17h

Dansa 25 €/mes De 16 a 17h

Robòtica 49,50 € De 16 a 17h

Aula d’estudi 1r i  2n d’ESO 1 dia/setm 8 €, 2 dies/setm 16 € De 16 a 17.30h

Aula d’estudi 3r i 4t d’ESO 1 dia/setm 8 €, 2 dies/setm 16 € De 16 a 17.30h

IMPORTANT: 

Com ja sabeu la data d’inici de les activitats extraescolars era el dia 1 d’octubre. A data d’avui no
podem iniciar les extraescolars per manca d’inscrits. Per aquest motiu ampliem el termini
d’inscripció fins el dia 6 d’octubre per tal de poder iniciar-les el 19 d’octubre.

Recordeu que podeu fer la inscripció a traves de la pagina web:
https://escoles.fundesplai.org/escoles/institut-mediterrania/

Us esperem!!!


