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EDUCACIÓ FÍSICA I NATACIÓ
El Col•legi d’acord amb l’Esportiu Claret, ha optat per
mantenir l’Educació Física i la Natació amb les mesures de
seguretat i higiene que estableix la normativa específica
per equipaments esportius i la normativa pròpia del centres
educatius.
Com a norma general, els alumnes hauran de dur posada la
mascareta fins el vestidor i fer l’activitat mantenint l’aforament que
estableix la normativa.
Piscina
L’alumnat entra a l’Esportiu amb el seu grup classe i ha de respectar les normes dels
vestuaris i de l’aforament de piscina corresponent a la normativa específica per
equipaments esportius.
Educació Física
l’alumnat entra a l’Esportiu amb el seu grup classe i ha de respectar les normes dels vestuaris i de l’aforament de la pista esportiva corresponent a la normativa específica per equipaments esportius.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Educació física
aPer tal de garantir la distància i minimitzar els contactes entre alumnes de diferents grups
estables, no es faran servir els vestidors de l’Esportiu en les classes d’Educació física.
aEls infants que fan l’Educació física al matí es canviaran de roba un cop hagin tornat a les seves
respectives aules.
aEls infants que fan l’Educació física a la tarda no caldrà que portin roba de recanvi a la motxilla
ja que sortiran per la tarda vestits amb la roba d’esport que hauran fet servir a classe.
Natació
aEn els casos que no és possible que els vestuaris siguin utilitzats per un únic GCE, se
sectoritzarà l’espai tenint els GCE separats. Si es comparteix el vestuari és important registrar els
GCE que l’han compartit per facilitar la traçabilitat.
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ESO I BATXILLERAT
Educació física
aA secundària, dels dos grups que fan Educació física a la mateixa hora, un grup utilitzarà
la pista esportiva i l’altre grup farà l’activitat en altres espais de l’escola i alternaran l’espai
setmanalment.
aL’alumnat de secundària podrà dutxar-se després de l’activitat d’Educació física.
Natació
aA secundària, dels dos grups que fan Natació a la mateixa hora, un grup utilitzarà la
piscina i l’altre grup farà l’activitat alternativa en altres espais de l’escola i alternaran l’espai
setmanalment.

ESPORTIU CLARET
A continuació podeu consultar el “Protocol d’actuació natació i pista coberta: normativa pel
control i prevenció del coronavirus” de l’Esportiu Claret:

Protocol d’actuació de l’Esportiu Claret
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