
     

 
 
 
 

ACOLLIDES MATÍ I TARDA 
EXTRAESCOLARS
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Versió: 10/09/20

Coordinació COVID-Claret:  
Rebeca Cangas · infocovid@claretbarcelona.cat

Més info:   
Web InfoCOVID Claret

ACTIVITAT GRUP RESPONSABLES ESPAI HORARI

Acollida matí P3, P4, P5 2 Sala psicomotricitat 7.45-8.30h

Acollida matí 1r i 2n 1 Sala psicomotricitat 7.45-8.30h

Acollida matí 3r, 4t, 5è, 6è EP 1 Biblioteca 7.45-8.30h

Acollida tarda P3, P4, P5, 1r i 2n EP 2 Sala psicomotricitat 17-00-18.00h.

Acollides  
  
L’espai d’acollida suposa una barreja d’alumnes dels diferents 
grups estables, per tant cal: 
	 aMantenir la distància de seguretat interpersonal d’1,5 m
	 aSi això no és possible, utilitzar mascareta.

aL’alumnat d’infantil serà acompanyat per un únic familiar, el qual haurà de portar 
  mascareta, s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i mantindrà la  
    distància de seguretat.  

aQuan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula 
   de referència, i tant els responsables com els infants portaran les mascaretes.

aAcabat l’horari d’acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai.

Activitats extraescolars 

El Col·legi Claret ofereix activitats extraescolars d’anglès, música, teatre, tecnologia i reforç  
escolar a través de l’Espai Cultura Claret. Podeu consultar els protocols d’actuació des del web.

El Col·legi, a més, té subscrits acords de col·laboració i cessió d’espais amb entitats esportives 
que ofereixen activitats extraescolars de bàsquet (UE Claret Bàsquet), handbol (Club Handbol 
Claret-Gràcia), hoquei (Club Hoquei Claret) i patinatge (Club Pati Claret). També col·labora amb 
l’Esportiu Claret en la seva diversa oferta d’activitats extraescolars físiques i esportives. Aquestes 
entitats apliquen els seus propis protocols referents a la COVID-19.

En general, respecte a activitats extraescolars, es recomana:

aQue hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables.
aQue la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la 
    traçabilitat, de manera que es constitueixin en un segon grup estable sense canvis.
aL’ús de mascareta és obligatori (a excepció que hi hagi una contraindicació o es faci una  
    pràctica esportiva) a partir dels 6 anys d’edat.

https://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/infocovid-clarethttps://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/infocovid-claret
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http://wp2.basquetclaret.com/
http://www.handbolclaret.com/
http://www.handbolclaret.com/
http://www.hoqueiclaret.com/
https://clubpaticlaret.com/
http://esportiuclaret.com/

