
 

PROTOCOL EXTRAESCOLARS VALLCARCA NORD 
2020 

En aquest document us mostrarem les mesures què s’hauran de prendre per tal de poder 
realitzar les extraescolars de Vallcarca Nord 2020. Aquestes normatives estan basades en 
els protocols de seguretat estipulats per la Fundació del Bàsquet Català. Estan adaptades a 
les nostres instal·lacions i als serveis què es poden oferir als centres escolars de Josep Maria 
de Sagarra i Pare Poveda. 

● DECLARACIÓ RESPONSABILITAT COVID 

Abans de l’inici de les extraescolars, els familiars o tutors dels infants ens hauran de fer arribar 
el document “Declaració responsable de la Covid” per tal de poder participar en les nostres 
activitats esportives. Aquest certificat informa sobre l’estat de salut dels jugadors i confirmant 
que no mostren simptomatologia pròpia de la Covid-19. L’objectiu és poder donar seguretat 
dins de les instal·lacions i seguir les mesures adients establertes. 

Actualment i fins nou avís, queda prohibit l’accés de familiars i acompanyants dels 
jugadors/es als entrenaments. A les instal·lacions només hi podran accedir els infants i 
entrenadors/es. 

 

● NORMATIVA ENTRADA 

Els entrenadors/es faran la recollida dels infants què formen part de les escoles Pare Poveda, 
Josep Maria de Sagarra o Gravi, com s’ha fet altres anys. Abans de portar-los a les 
instal·lacions corresponents, es farà el protocol d’entrada. Als alumnes d’altres escoles, se’ls 
farà a la porta d’accés. 

Seguint la normativa establerta per l’Ajuntament de Barcelona, es mesurarà la temperatura 
de l’infant amb un termòmetre frontal i tot seguit es preguntarà si ha tingut algun símptoma 
propi de la Covid-19 en les últimes 24 hores. En el cas que la temperatura hagi estat 37,3º 
o hagi tingut algun símptoma, no podrà accedir a les instal·lacions. Se li farà una segona 
prova passats els 5 minuts per tal de verificar aquesta temperatura elevada. En tot moment, 
caldrà portar la mascareta posada i que hi hagi una distància de 2 metres entre els diferents 
jugadors/es. 

Abans d’entrar a les instal·lacions, l’infant es netejarà les mans amb solució 
hidroalcohòlica de la qual es disposarà a l’entrada i als diferents espais de les nostres 
instal·lacions. A més, també s’hauran de netejar les sabates esportives abans d’entrar, on 
trobaran una estora on poder-ho fer. És recomanable que es puguin posar diferents a les 
d’entrada per poder entrenar. 

 

És molt important que hi hagi puntualitat per part dels jugadors/es. Els equips que tenen 
entrenaments a segona o tercera franja horària, entraran 5 minuts abans de l’inici de 
l’activitat, per tal de poder agilitzar l’entrada i sortida dels grups. S’informarà a cada equip 
quin serà el seu horari d’entrada dies abans de l’inici de les extraescolars. 



 

 

L’ús dels vestuaris quedarà restringit, és per això que fóra bo que vinguessin canviats de 
l’escola/casa per tal d’agilitzar l’inici de l’entrenament. 
 

● NORMATIVA DURANT L’ACTIVITAT 

La mascareta no serà exigible en el cas de la pràctica física i esportiva per als jugadors i 
jugadores. Tots els entrenadors, staff tècnic i membres de Vallcarca Nord aniran sempre amb 
mascareta. 

Els participants de l’activitat hauran de dur una ampolla d’ús propi per tal de poder hidratar-
se en tot moment durant la pràctica física. Es podran reomplir les ampolles amb l’aigua de les 
fonts, però estarà prohibit beure d’elles. 

Després de cada entrenament es procedirà a desinfectar tant les pilotes com qualsevol mena 
de material utilitzat durant aquest. 

 

● NORMATIVA SORTIDA 

En el moment de finalitzar l’entrenament, l’entrenador/a acompanyarà al grup d’infants fins a 
la sortida i els proporcionarà la solució hidroalcohòlica per a que es puguin desinfectar les 
mans de manera adequada. Abans de sortir, es deixarà entrar al grup que té entrenament en 
la següent franja horària.  

Els familiars/tutors realitzaran una fila amb distància de 2 metres davant de la porta principal 
i per ordre, s’informarà a l’entrenador quin infant es ve a buscar. NO es podrà accedir a 
l’escola per part de la persona que el recull, l’encarregat portarà al nen/a. En el cas que el 
nen/a marxi sol s’haurà d’entregar l’autorització pertinent. 
 
Caldrà portar la mascareta posada en tot moment. Sobretot, per mantenir comunicació amb 
altres persones. Malauradament, per tal d’evitar aglomeracions, no es podran mantenir 
llargues converses davant el centre mentre es fa la sortida. 
 
Us preguem, per part vostre, que us poseu en contacte amb nosaltres sempre que ho 
necessiteu. 
 

● POSSIBLE CAS COVID 

En el cas de rebre l’avís que algun dels jugadors/es té febre o alguna simptomatologia pròpia 
de la Covid-19 o hagi estat en contacte amb una persona amb Covid-19, s’informarà a 
coordinació què es posarà en contacte amb la família per venir a recollir a l’infant. Aquesta 
persona estarà acompanyada en tot moment per un responsable del staff tècnic què haurà 
de dur la mascareta posada correctament en tot moment. 

Si aquest infant donés positiu, s’hauria d’aïllar tot el grup fins que els resultats de tots els 
membres siguin negatius. 



 

● ACOLLIDA JOSEP MARIA SAGARRA 

Els alumnes què es recullen a l’escola de Josep Maria de Sagarra i exteriors per entrenar de 
18h a 19h, es quedaran a les instal·lacions d’aquesta per fer l’acollida. El protocol seguirà 
sent el mateix que amb la resta d’activitats, però hauran de portar la mascareta en tot 
moment. Únicament no s’utilitzarà els dimecres que es faci “Tecnificació” mentre estan duent 
a terme els exercicis. 

En el cas de coincidir membres de grups diferents en aquest servei, es distingiran dues o més 
zones, per tal de no estar i compartir material en el mateix espai. 


