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PROTOCOL  DE MESURES DE SEGURETAT GENERALS 

DEL CASAL DE BARRI LA PAU 

ACTIVITATS INFANTILS i D’ADULTS 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

• TALLERISTA    -      E.P.I.:  mascareta FFP2 homologada  i pantalla de protecció facial 

opcional, d’ús individual. 

- Kit Covid. : Esprai líquid desinfectant, galleda, tovallons i gel 

hidroalcohòlic. 

• ALUMNES -  Obligació d’ús de mascareta pels usuaris de més de sis anys, en tot el 

recinte del Casal. S'haurà de dur posada de casa i en bon estat. 

Es recomana l’ús de la mascareta als menors de sis anys per activitats estàtiques, i serà 

obligatòria quan l’activitat sigui dinàmica i no permeti  mantenir de forma contínua la 

distància de seguretat de dos metres. 

• Neteja de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic al 60%.Fer una higiene de mans 

freqüent (entrada i sortida del taller). 

• No es podran compartir els EPI’s. 

HIGIENE 

• Desinfecció i neteja general de l’espai, entre una activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Desinfecció i neteja del material utilitzat: poms de les portes, taules, cadires, entre una 

activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Neteja i desinfecció dels banys, tres cops al dia.  

• Neteja i desinfecció dels  espais comuns, tres cops al dia. 

• Expenedors de gel hidroalcohòlic en espais comuns. 

• Ventilació natural dels espais (obertures de finestres i portes) tres vegades al dia (10 

min). Iniciar la ventilació 2 h abans de l'obertura de les activitats del Casal. 

• Les mascaretes deteriorades per al seu ús, es llançaran en una galleda d'escombraries 

específicament assenyalades per a això, a l’entrada. 

• No es permet la utilització de les dutxes. 

• No es permet la utilització dels vestuaris, però si cal, es farà portant mascareta, 

mantenint la distància de seguretat de 2 mts i prèvia rentada de mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

• El usuari que faci exercici portarà una petita tovallola, per a assecar-se la suor, d'ús 

individual. 

 

MATERIAL I PRODUCTES:  

- Desinfectant per les superfícies i paper per higienitzar. 

- Gel hidroalcohòlic. 
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SENYALITZACIÓ I CARTELLERIA 

• Cartells amb els protocols de seguretat d’accés a l’equipament: ús obligatori de 

mascareta, distància social de dos metres, i dels  expenedors  de gel  hidroalcohòlic. 

• Senyalització diferenciada dels espais comuns, de pas i dels espais de les activitats. 

• Senyalització en el sòl de les distàncies de seguretat de dos metres. 

• Senyalització en el sòl dels límits d’espai d’activitat individual de seguretat social, de 

quatre metres quadrats per alumne, en les activitats esportives estàtiques (de sala) i 

cinc metres quadrats en les activitats esportives en moviment. 

ACCÉS 

• No es permetran acumulacions d’alumnes i pares en les zones comuns  a l’hora 

d’entrada i sortida. 

• Les entrades i sortides de l’activitat dels alumnes es faran per ordre, respectant les 

distàncies de seguretat i sense acumulacions. 

• Es prendrà la temperatura corporal a tots els participants, segons la normativa de 

Sanitat, amb termòmetre homologat.  

• No es permetrà l’accés als tallers a tots aquells participants que presentin una 

temperatura superior a 37,5 graus. 

• Es farà un registre de les persones assistents a cada taller.  

• Catifeta per a neteja del calçat a l'entrada i catifeta d'assecament (mullat-assecat). 

• No es permetrà l'accés als pares, en la zona d’activitats. 

• No es permet la utilització dels banys del casal als acompanyants dels alumnes. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

• Cartells i material informatiu pels pares i acompanyants  de les normes de les 

distàncies de dos metres de seguretat als espais comuns i de pas. 

• Límit d’aforament per aula, definit per la distància de seguretat  de quatre metres 

quadrats per alumne en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en activitats en 

moviment.  

• Els alumnes hauran de mantenir els espais de distància social marcats al sòl. 

• Aforament màxim del 50% de capacitat 

• El tallerista s’encarrega del compliment  de les mesures de seguretat. 

UTILITZACIÓ D’OBJECTES 

• No hi haurà objectes d’ús col·lectiu ni compartit. 

• Cada alumne haurà de portar els seus estris personals. No es podran compartir. 

• El material i objectes  utilitzats per l’activitat, es desinfectaran en finalitzar o es 

mantindran en quarantena (3 hores el paper i quatre dies el plàstic). 

• Els alumnes portaran una ampolla o cantimplora d'us individual, plena d’aigua. 

•  Prohibició del consum d'aliments. 
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UTILITZACIÓ DELS EPI’s  DURANT L’ACTIVITAT 

• Els alumnes de més de 6 anys faran, cada 15 minuts, un descans de 5 minuts de l’ús de 

les mascaretes. Aprofitaran per beure aigua. Continuaran amb la mesura de dos 

metres de distància de seguretat. Els gots i les ampolles seran  d’ús estrictament 

individual. 

• Els alumnes de P3, P4 i P5 s’aturaran cada 15 minuts,  per poder beure aigua i 

descansar de la mascareta, intercalant la classe amb un joc que els ajudi a mantenir la 

distància de seguretat. No es podran compartir ni gots ni ampolles. 

• Aquests descansos es valoraran en cada jornada i se n’aniran adaptant a la situació de 

la pandèmia i la seguretat de l’activitat. 
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PROTOCOL  DE MESURES DE SEGURETAT 

DE LES ACTIVITATS DEL CASAL DE BARRI LA PAU 

 

ANGLÈS ADOLESCENTS - ESPAI DINÀMIC - TARDES 

Dimarts (telemàtica) i dijous (presencial)   -      1r i 2n ESO – 18.30 a 19.30 h 

- 3r i 4t ESO – 19.30 a 20.30 h. 

Dilluns (telemàtica)  i dimecres (presencial)      -       Batxillerat – 19.30 a 20.30 h. 

 

ANGLÈS NENS - ESPAI DINÀMIC - TARDES 

Dimarts(telemàtica) i dijous(presencial)       -    3r I 4t primària – 17.30 a  18.30 h. 

Divendres (presencial)Preescolar P3, P4, P5 - 17.30 a 19.30 h.  

Dilluns (telemàtica) i dimecres (presencial)        -    1r I 2n primària – 17.30 a 18.30 h. 

- 5è I 6è primària – 18.30 a 19.30 h. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• TALLERISTA    -      E.P.I.  mascareta FFP2 homologada  i pantalla de protecció  

opcional, d’ús individual. 

- Kit Covid. – Descripció: Esprai líquid desinfectant, galleda, tovallons i gel 

hidroalcohòlic. 

• ALUMNES -  Obligació d’ús de mascareta pels usuaris de més de sis anys.   

Es recomana l’ús de la mascareta als menors de sis anys per activitats estàtiques, i serà 

obligatòria quan l’activitat sigui dinàmica i no permeti  mantenir de forma contínua la distància 

de seguretat de dos metres. 

• Neteja de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic al 60%. Fer una higiene de mans freqüent 

(entrada i sortida del taller). 

• No es podran compartir els EPI’s. 

HIGIENE 

• Desinfecció i neteja general de l’espai, entre una activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Desinfecció i neteja del material utilitzat: poms de les portes, taules, cadires, entre una activitat 

i la següent, tres cops al dia. 

• Neteja i desinfecció dels banys, tres cops al dia.  

• Neteja i desinfecció dels espais comuns, tres cops al dia. 

• Expenedors de gel hidroalcohòlic  en espais comuns. 

• Ventilació dels espais (finestres) tres vegades al dia (10 min). 

• Les mascaretes deteriorades per al seu ús, es llançaran en una galleda d'escombraries 

específicament assenyalades per a això, a l’entrada 
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MATERIAL I PRODUCTES:  

- Desinfectant per les superfícies i paper per higienitzar. 

- Gel hidroalcohòlic. 

SENYALITZACIÓ I CARTELLERIA 

• Cartells amb els protocols de seguretat d’accés a l’equipament: ús obligatori de mascareta, 

distància social de dos metres, i dels  expenedors  de gel  hidroalcohòlic. 

• Senyalització diferenciada dels espais comuns, de pas i dels espais de les activitats. 

• Senyalització en el sòl de les distàncies de seguretat de dos metres. 

• Senyalització en el sòl dels límits d’espai d’activitat individual de seguretat social, de quatre 

metres quadrats per alumne, en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en les activitats 

en moviment. 

ACCÉS 

• No es permetran acumulacions d’alumnes i pares en les zones comuns  a l’hora d’entrada i 

sortida. 

• No es permet la utilització dels banys del casal als acompanyants dels alumnes. 

• Les entrades i sortides de l’activitat dels alumnes es faran per ordre, respectant les distàncies de 

seguretat i sense acumulacions. 

• Es prendrà la temperatura corporal a tots els participants, segons la normativa de Sanitat, amb 

termòmetre homologat.  

• No es permetrà l’accés als tallers a tots aquells participants que presentin una temperatura 

superior a 37'5 graus. 

• Registre d'assistents  

• Catifeta per a neteja del calçat a l'entrada i catifeta d'assecat (mullat-assecat). 

• No es permetrà l'accés als pares, en la zona d’activitats. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

• Cartells i material informatiu pels pares i acompanyants  de les normes de les distàncies de dos 

metres de seguretat als espais comuns i de pas. 

• Límit d’aforament per aula, definit per la distància de seguretat  de quatre metres quadrats per 

alumne en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en activitats en moviment.  

• Els alumnes hauran de mantenir els espais de distància social marcats al sòl. 

• El tallerista s’encarrega del compliment  de les mesures de seguretat. 

• Aforament màxim del 50% de capacitat 

UTILITZACIÓ D’OBJECTES 

• No hi haurà objectes d’ús col·lectiu ni compartit. 

• Cada alumne haurà de portar els seus estris personals. No es podran compartir. 

• El material i objectes  utilitzats per l’activitat, es desinfectaran en finalitzar o es mantindran en 

quarantena (3 hores el paper i 4 dies el plàstic). 

• Els alumnes portaran una ampolla o cantimplora d'us individual, plena d’aigua. 

•  Prohibició del consum d'aliments. 
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UTILITZACIÓ DELS EPI’s DURANT L’ACTIVITAT 

• Els alumnes de més de 6 anys faran, cada 15 minuts, un descans de 5 minuts de l’ús de les 

mascaretes. Aprofitaran per beure aigua. Continuaran amb la mesura de dos metres de 

distància de seguretat. Els gots i les ampolles seran  d’ús estrictament individual. 

• Els alumnes de P3, P4 i P5 s’aturaran cada 15 minuts,  per poder beure aigua i descansar de la 

mascareta, intercalant la classe amb un joc que els ajudi a mantenir la distància de seguretat. 

No es podran compartir ni gots ni ampolles. 

• Aquests descansos es valoraran en cada jornada i se n’aniran adaptant a la situació de la 

pandèmia i la seguretat de l’activitat. 
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PROTOCOL  DE MESURES DE SEGURETAT 

DE LES ACTIVITATS DEL CASAL DE BARRI LA PAU 

 

GIMNÀSTICA MANTENIMENT (MATINS) 

- Dilluns, dimecres i divendres   -     9.30 a 10.30 h. 

 

GIMNÀSTICA TERCERA EDAT - MATINS 

- Dilluns, dimecres i divendres  -      10.30 a 11 h. 

 

GYM- JAZZ (ADULTS) - TARDES 

- Dilluns I dimecres  -      19.30 a 20.30 h. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

• TALLERISTA    -      E.P.I.  mascareta FFP2 homologada  i pantalla de protecció  

opcional, d’ús individual. 

- Kit Covid. – Descripció: Esprai líquid desinfectant, galleda, tovallons 

i gel hidroalcohòlic. 

• ALUMNES -  Obligació d’ús de mascareta pels usuaris de més de sis anys.   

Es recomana l’ús de la mascareta als menors de sis anys per activitats estàtiques, i serà 

obligatòria quan l’activitat sigui dinàmica i no permeti  mantenir de forma contínua la 

distància de seguretat de dos metres. 

• Neteja de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic al 60%. Fer una higiene de mans 

freqüent (entrada i sortida del taller). 

• No es podran compartir els EPI’s. 

HIGIENE 

• Desinfecció i neteja general de l’espai, entre una activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Desinfecció i neteja del material utilitzat: poms de les portes, taules, cadires, entre una 

activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Neteja i desinfecció dels banys, tres cops al dia.  

• Neteja i desinfecció dels  espais comuns, tres cops al dia. 

• Expenedors de gel hidroalcohòlic  en espais comuns. 

• Ventilació natural dels espais (obertures de finestres i portes) tres vegades al dia (10 

min). Iniciar la ventilació 2 h abans de l'obertura de les activitats del Casal. 
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• Les mascaretes deteriorades per al seu ús, es llançaran en una galleda d'escombraries 

específicament assenyalades per a això, a l’entrada. 

• No es permet la utilització de les dutxes. 

• No es permet la utilització dels vestuaris, però si cal, es farà portant mascareta, 

mantenint la distància de seguretat de 2 mts i prèvia rentada de mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

• El usuari que faci exercici portarà una petita tovallola, per a assecar-se la suor, d'ús 

individual. 

 

MATERIAL I PRODUCTES:  

- Desinfectant per les superfícies i paper per higienitzar. 

- Gel hidroalcohòlic. 

SENYALITZACIÓ I CARTELLERIA 

• Cartells amb els protocols de seguretat d’accés a l’equipament: ús obligatori de 

mascareta, distància social de dos metres, i dels  expenedors  de gel  hidroalcohòlic. 

• Senyalització diferenciada dels espais comuns, de pas i dels espais de les activitats. 

• Senyalització en el sòl de les distàncies de seguretat de dos metres. 

• Senyalització en el sòl dels límits d’espai d’activitat individual de seguretat social, de 

quatre metres quadrats per alumne, en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats 

en les activitats en moviment. 

ACCÉS 

• No es permetran acumulacions d’alumnes i pares en les zones comuns  a l’hora 

d’entrada i sortida. 

• No es permet la utilització dels banys del casal als acompanyants dels alumnes. 

• Les entrades i sortides de l’activitat dels alumnes es faran per ordre, respectant les 

distàncies de seguretat i sense acumulacions. 

• Es prendrà la temperatura corporal a tots els participants, segons la normativa de 

Sanitat, amb termòmetre homologat.  

• No es permetrà l’accés als tallers a tots aquells participants que presentin una 

temperatura superior a 37'5 graus. 

• Registre d'assistents  

• Catifeta per a neteja del calçat a l'entrada i catifeta d'assecat (mullat-assecat). 

 

DISTÀNCIA  DE SEGURETAT 

• Cartells i material informatiu pels pares i acompanyants  de les normes de les 

distàncies de dos metres de seguretat als espais comuns i de pas. 

• Límit d’aforament per aula, definit per la distància de seguretat  de quatre metres 

quadrats per alumne en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en activitats en 

moviment.  

• Els alumnes hauran de mantenir els espais de distància social marcats al sòl. 



9 
 

• El tallerista s’encarrega del compliment  de les mesures de seguretat. 

• Aforament màxim del 50% de capacitat 

UTILITZACIÓ D’OBJECTES 

• No hi haurà objectes d’ús col·lectiu ni compartit. 

• Cada alumne haurà de portar els seus estris personals. No es podran compartir. 

• El material i objectes  utilitzats per l’activitat, es desinfectaran en finalitzar o es 

mantindran en quarantena (3 hores el paper i 4 dies el plàstic). 

• Els alumnes portaran una ampolla o cantimplora d'us individual, plena d’aigua. 

•  Prohibició del consum d'aliments. 

 

UTILITZACIÓ DELS EPI’s  DURANT L’ACTIVITAT 

• Els alumnes faran, cada 15 minuts, un descans de 5 minuts de l’ús de les mascaretes. 

Aprofitaran per beure aigua. Els gots i les ampolles seran d’ús estrictament individual, 

no es podran compartir. Continuaran mantenint els dos metres de distancia social. 

• Aquests descansos es valoraran en cada jornada i se n’aniran adaptant a la situació de 

la pandèmia i la seguretat de l’activitat.  
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PROTOCOL  DE MESURES DE SEGURETAT 

DE LES ACTIVITATS DEL CASAL DE BARRI LA PAU 

 

DIBUIX I PINTURA – INFANTIL - TARDES 

- Dimarts i dijous   -     18.00 a 19.00 h. 

 

DIBUIX I PINTURA – ADULTS - TARDES 

- Dimarts i dijous  -      18.00 a 20.00h. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

• TALLERISTA    -      E.P.I.  mascareta FFP2 homologada  i pantalla de protecció  

opcional, d’ús individual. 

- Kit Covid. – Descripció: Esprai líquid desinfectant, galleda, tovallons i gel 

hidroalcohòlic. 

• ALUMNES -  Obligació d’ús de mascareta pels usuaris de més de sis anys.   

Es recomana l’ús de la mascareta als menors de sis anys per activitats estàtiques, i serà 

obligatòria quan l’activitat sigui dinàmica i no permeti  mantenir de forma contínua la distància 

de seguretat de dos metres. 

• Neteja de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic al 60%. Fer una higiene de mans freqüent 

(entrada i sortida del taller). 

• No es podran compartir els EPI’s. 

HIGIENE 

• Desinfecció i neteja general de l’espai, entre una activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Desinfecció i neteja del material utilitzat: poms de les portes, taules, cadires, entre una activitat 

i la següent, tres cops al dia. 

• Neteja i desinfecció dels banys, tres cops al dia.  

• Neteja i desinfecció dels  espais comuns, tres cops al dia. 

• Expenedors de gel hidroalcohòlic  en espais comuns. 

• Ventilació natural dels espais (obertures de finestres i portes) tres vegades al dia (10 min). 

Iniciar la ventilació 2 h abans de l'obertura de les activitats del Casal. 

• Les mascaretes deteriorades per al seu ús, es llançaran en una galleda d'escombraries 

específicament assenyalades per a això, a l’entrada 
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MATERIAL I PRODUCTES:  

- Desinfectant per les superfícies i paper per higienitzar. 

- Gel hidroalcohòlic. 

SENYALITZACIÓ I CARTELLERIA 

• Cartells amb els protocols de seguretat d’accés a l’equipament: ús obligatori de mascareta, 

distància social de dos metres, i dels  expenedors  de gel  hidroalcohòlic. 

• Senyalització diferenciada dels espais comuns, de pas i dels espais de les activitats. 

• Senyalització en el sòl de les distàncies de seguretat de dos metres. 

• Senyalització en el sòl dels límits d’espai d’activitat individual de seguretat social, de quatre 

metres quadrats per alumne, en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en les activitats 

en moviment. 

ACCÉS 

• No es permetran acumulacions d’alumnes i pares en les zones comuns  a l’hora d’entrada i 

sortida. 

• No es permet la utilització dels banys del casal als acompanyants dels alumnes. 

• Les entrades i sortides de l’activitat dels alumnes es faran per ordre, respectant les distàncies de 

seguretat i sense acumulacions. 

• Es prendrà la temperatura corporal a tots els participants, segons la normativa de Sanitat, amb 

termòmetre homologat.  

• No es permetrà l’accés als tallers a tots aquells participants que presentin una temperatura 

superior a 37'5graus. 

• Registre d'assistents  

• Catifeta per a neteja del calçat a l'entrada i catifeta d'assecat (mullat-assecat). 

• No es permetrà l'accés als pares, a la zona d’activitats. 

 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

• Cartells i material informatiu pels pares i acompanyants  de les normes de les distàncies de dos 

metres de seguretat als espais comuns i de pas. 

• Límit d’aforament per aula, definit per la distància de seguretat  de quatre metres quadrats per 

alumne en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en activitats en moviment.  

• Els alumnes hauran de mantenir els espais de distància social marcats al sòl. 

• El tallerista s’encarrega del compliment  de les mesures de seguretat. 

• Aforament del 50% de capacitat. 

 

UTILITZACIÓ D’OBJECTES 

• No hi haurà objectes d’ús col·lectiu ni compartit. 

• Cada alumne haurà de portar els seus estris personals. No es podran compartir. 

• El material i objectes  utilitzats per l’activitat, es desinfectaran en finalitzar o es mantindran en 

quarantena (3 hores el paper i 4 dies el plàstic). 

• Els alumnes portaran una ampolla o cantimplora d'us individual, plena d’aigua. 

•  Prohibició del consum d'aliments. 

 

 



12 
 

UTILITZACIÓ DELS EPI’s  DURANT L’ACTIVITAT 

• Els alumnes de més de 6 anys faran, cada 15 minuts, un descans de 5 minuts de l’ús de les 

mascaretes. Aprofitaran per beure aigua. Continuaran amb la mesura de dos metres de 

distància de seguretat. Els gots i les ampolles seran  d’ús estrictament individual. 

• Els alumnes de P3, P4 i P5 s’aturaran cada 15 minuts,  per poder beure aigua i descansar de la 

mascareta, intercalant la classe amb un joc que els ajudi a mantenir la distància de seguretat. 

No es podran compartir ni gots ni ampolles. 

• Aquests descansos es valoraran en cada jornada i se n’aniran adaptant a la situació de la 

pandèmia i la seguretat de l’activitat. 
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PROTOCOL  DE MESURES DE SEGURETAT 

DE LES ACTIVITATS DEL CASAL DE BARRI LA PAU 

 

KARATE  - TARDES 3º pis 

- Dilluns, dimecres I divendres   - 17.30 a 18.30 / 18.30 a 19.30 / 19.30 a 20.30 h. 

 

- Dimarts i dijous   - 17.30 a 18.30 / 18.30 a 19.30 / 19.30 a 20.30 h.   

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

• TALLERISTA    -      E.P.I.  mascareta FFP2 homologada  i pantalla de protecció  

opcional, d’ús individual. 

- Kit Covid. – Descripció: Esprai líquid desinfectant, galleda, tovallons 

i gel hidroalcohòlic. 

• ALUMNES -  Obligació d’ús de mascareta pels usuaris de més de sis anys.   

Es recomana l’ús de la mascareta als menors de sis anys per activitats estàtiques, i serà 

obligatòria quan l’activitat sigui dinàmica i no permeti  mantenir de forma contínua la 

distància de seguretat de dos metres. 

• Neteja de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic al 60%. Fer una higiene de mans 

freqüent (entrada i sortida del taller). 

• No es podran compartir els EPI’s. 

HIGIENE 

• Desinfecció i neteja general de l’espai, entre una activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Desinfecció i neteja del material utilitzat: poms de les portes, taules, cadires, entre una 

activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Neteja i desinfecció dels banys, tres cops al dia.  

• Neteja i desinfecció dels  espais comuns, tres cops al dia. 

• Expenedor de gel hidroalcohòlic  en espais comuns. 

• Ventilació natural dels espais (obertures de finestres i portes) tres vegades al dia (10 

min). Iniciar la ventilació 2 h abans de l'obertura de les activitats del Casal. 

• Les mascaretes deteriorades per al seu ús, es llançaran en una galleda d'escombraries 

específicament assenyalades per a això, a l’entrada. 

• No es permet la utilització de les dutxes. 

• No es permet la utilització dels vestuaris, però si cal, es farà portant mascareta, 

mantenint la distància de seguretat de 2 mts i prèvia rentada de mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

• El usuari que faci exercici portarà una petita tovallola, per a assecar-se la suor, d'ús 

individual. 
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MATERIAL I PRODUCTES:  

- Desinfectant per les superfícies i paper per higienitzar. 

- Gel hidroalcohòlic. 

SENYALITZACIÓ I CARTELLERIA 

• Cartells amb els protocols de seguretat d’accés a l’equipament: ús obligatori de 

mascareta, distància social de dos metres, i dels  expenedors  de gel  hidroalcohòlic. 

• Senyalització diferenciada dels espais comuns, de pas i dels espais de les activitats. 

• Senyalització en el sòl de les distàncies de seguretat de dos metres. 

• Senyalització en el sòl dels límits d’espai d’activitat individual de seguretat social, de 

quatre metres quadrats per alumne, en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats 

en les activitats en moviment. 

ACCÉS 

• No es permetran acumulacions d’alumnes i pares en les zones comuns  a l’hora 

d’entrada i sortida. 

• No es permet la utilització dels banys del casal als acompanyants dels alumnes. 

• Les entrades i sortides de l’activitat dels alumnes es faran per ordre, respectant les 

distàncies de seguretat i sense acumulacions. 

• Es prendrà la temperatura corporal a tots els participants, segons la normativa de 

Sanitat, amb termòmetre homologat.  

• No es permetrà l’accés als tallers a tots aquells participants que presentin una 

temperatura superior a 37'5 graus. 

• Registre d'assistents  

• Catifeta per a neteja del calçat a l'entrada i catifeta d'assecat (mullat-assecat). 

• No es permetrà l'accés als pares, en la zona d’activitats. 

 

 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

• Cartells i material informatiu pels pares i acompanyants  de les normes de les 

distàncies de dos metres de seguretat als espais comuns i de pas. 

• Límit d’aforament per aula, definit per la distància de seguretat  de quatre metres 

quadrats per alumne en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en activitats en 

moviment.  

• Els alumnes hauran de mantenir els espais de distància social marcats al sòl. 

• El tallerista s’encarrega del compliment  de les mesures de seguretat. 

• Aforament màxim del 50% de capacitat 

 

 



15 
 

UTILITZACIÓ D’OBJECTES 

• No hi haurà objectes d’ús col·lectiu ni compartit. Cantimplora o ampolla d'ús individual. 

• Cada alumne haurà de portar els seus estris personals. No es podran compartir. 

• El material i objectes  utilitzats per l’activitat, es desinfectaran en finalitzar o es 

mantindran en quarantena (3 hores el paper i 4 dies el plàstic). 

• Els alumnes portaran una ampolla o cantimplora d'us individual, plena d’aigua. 

•  Prohibició del consum d'aliments. 

 

 

UTILITZACIÓ DELS EPI’s  DURANT L’ACTIVITAT 

• Els alumnes faran, cada 15 minuts, un descans de 5 minuts de l’ús de les mascaretes. 

Aprofitaran per beure aigua. Els gots i les ampolles seran  d’ús estrictament individual, 

no es podran compartir. Continuaran mantenint els dos metres de distancia social. 

• Aquests descansos es valoraran en cada jornada i se n’aniran adaptant a la situació de 

la pandèmia i la seguretat de l’activitat. 
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PROTOCOL  DE MESURES DE SEGURETAT 

DE LES ACTIVITATS DEL CASAL DE BARRI LA PAU 

 

 

 

 

 

BALLET - INFANTIL -Dilluns i dimecres   -   17.30 a 18.30 / 18.30 a 19.30  h. 

- Dilluns, dimarts i dimecres  -   19.30 a 20.30 h. 

BALLET - JAZZ- INFANTIL 

-      Dilluns, dimarts, dimecres I dijous - 17.30 a 18.30 / 18.30 a 19.30 / 19.30 a 20.30 h. 

JAZZ- INFANTIL 

-      Dimarts I dijous - 17.30 a 18.30 / 18.30 a 19.30 / 19.30 a 20.30 h. 

STREET DANCE - INFANTIL 

-      DIVENDRES - 17.30 a 19.00 / 19.00 a 20.30 h. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

• TALLERISTA    -      E.P.I.  mascareta FFP2 homologada  i pantalla de protecció  

opcional, d’ús individual. 

- Kit Covid. – Descripció: Esprai líquid desinfectant, galleda, tovallons 

i gel hidroalcohòlic. 

• ALUMNES -  Obligació d’ús de mascareta pels usuaris de més de sis anys.   

Es recomana l’ús de la mascareta als menors de sis anys per activitats estàtiques, i serà 

obligatòria quan l’activitat sigui dinàmica i no permeti  mantenir de forma contínua la 

distància de seguretat de dos metres. 

• Neteja de mans obligatòria amb gel hidroalcohòlic al 60%. Fer una higiene de mans 

freqüent (entrada i sortida del taller). 

• No es podran compartir els EPI’s. 

HIGIENE 

• Desinfecció i neteja general de l’espai, entre una activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Desinfecció i neteja del material utilitzat: poms de les portes, taules, cadires, entre una 

activitat i la següent, tres cops al dia. 

• Neteja i desinfecció dels banys, tres cops al dia.  

• Neteja i desinfecció dels  espais comuns, tres cops al dia. 

• Expenedors de gel hidroalcohòlic  en espais comuns. 

• Ventilació natural dels espais (obertures de finestres i portes) tres vegades al dia (10 

min). Iniciar la ventilació 2 h abans de l'obertura de les activitats del Casal. 

• Les mascaretes deteriorades per al seu ús, es llançaran en una galleda d'escombraries 

específicament assenyalades per a això, a l’entrada. 
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• No es permet la utilització de les dutxes. 

• No es permet la utilització dels vestuaris, però si cal, es farà portant mascareta, 

mantenint la distància de seguretat de 2 mts i prèvia rentada de mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

• El usuari que faci exercici portarà una petita tovallola, per a assecar-se la suor, d'ús 

individual. 

 

MATERIAL I PRODUCTES: 

- Desinfectant per les superfícies i paper per higienitzar. 

- Gel hidroalcohòlic. 

SENYALITZACIÓ I CARTELLERIA 

• Cartells amb els protocols de seguretat d’accés a l’equipament: ús obligatori de 

mascareta, distància social de dos metres, i dels  expenedors  de gel  hidroalcohòlic. 

• Senyalització diferenciada dels espais comuns, de pas i dels espais de les activitats. 

• Senyalització en el sòl de les distàncies de seguretat de dos metres. 

• Senyalització en el sòl dels límits d’espai d’activitat individual de seguretat social, de 

quatre metres quadrats per alumne, en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats 

en les activitats en moviment. 

ACCÉS 

• No es permetran acumulacions d’alumnes i pares en les zones comuns  a l’hora 

d’entrada i sortida. 

• No es permet la utilització dels banys del casal als acompanyants dels alumnes. 

• Les entrades i sortides de l’activitat dels alumnes es faran per ordre, respectant les 

distàncies de seguretat i sense acumulacions. 

• Es prendrà la temperatura corporal a tots els participants, segons la normativa de 

Sanitat, amb termòmetre homologat.  

• No es permetrà l’accés als tallers a tots aquells participants que presentin una 

temperatura superior a 37'5 graus. 

• Registre d'assistents  

• Catifeta per a neteja del calçat a l'entrada i catifeta d'assecat (mullat-assecat). 

•  No es permetrà l'accés als pares, en la zona d’activitats.   

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

• Cartells i material informatiu pels pares i acompanyants  de les normes de les 

distàncies de dos metres de seguretat als espais comuns i de pas. 

• Límit d’aforament per aula, definit per la distància de seguretat  de quatre metres 

quadrats per alumne en les activitats estàtiques i cinc metres quadrats en activitats en 

moviment.  

• Els alumnes hauran de mantenir els espais de distància social marcats al sòl. 

• Aforament màxim del 50% de capacitat 
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• El tallerista s’encarrega del compliment  de les mesures de seguretat. 

UTILITZACIÓ D’OBJECTES 

• No hi haurà objectes d’ús col·lectiu ni compartit. 

• Cada alumne haurà de portar els seus estris personals. No es podran compartir. 

• El material i objectes  utilitzats per l’activitat, es desinfectaran en finalitzar o es 

mantindran en quarantena (3 hores el paper i 4 dies el plàstic). 

• Els alumnes portaran una ampolla o cantimplora d'us individual, plena d’aigua. 

•  Prohibició del consum d'aliments. 

 

 

UTILITZACIÓ DELS EPI’s  DURANT L’ACTIVITAT 

• Els alumnes faran, cada 15 minuts, un descans de 5 minuts de l’ús de les mascaretes. 

Aprofitaran per beure aigua. Els gots i les ampolles seran  d’ús estrictament individual, 

no es podran compartir. Continuaran mantenint els dos metres de distancia social. 

• Aquests descansos es valoraran en cada jornada i se n’aniran adaptant a la situació de 

la pandèmia i la seguretat de l’activitat. 
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ALTRES MESURES PER EVITAR ELS BROTS DE LA COVID-19/Salut 

 

• L'usuari no pot tenir cap d’aquests símptomes o signes: 

 

Febre o febrícula: > 37'5 ºC 

Tos                                               

Dificultat per a respirar            

Mal de coll                                  

Refredat nasal                           

Mal de panxa amb vòmits o diarrees  

Mal de cap, fatiga, dolors musculars 

Pèrdua de l'olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 

➢ A més, cap persona pot accedir-hi al Casal si: 

 

➢ Està en aïllament per ser positiu de Covid-19 

➢ Està en espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19 

➢ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 

➢ Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d'un positiu per COVID-19 

 

MESURES PER LES ENTITATS QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS EN L’EQUIPAMENT. 

 

Espais a l’aire lliure i espais tancats: 

 

• Mascareta obligatòria (a partir de 6 anys) 

• Sistema de neteja de mans: Sabó, gel hidroalcohòlic. Neteja de mans 

obligatòria amb gel hidroalcohòlic al 60%. Fer una higiene de mans freqüent 

(entrada i sortida del taller). 

• Desinfecció de les instal·lacions i ventilació (finestres i portes) 

• Aforament : 5 m2 /persona. Distancia mínima interpersonal 1,5 mts 

• Màxim 50% de capacitat 

• Registres assistencials 

• Prohibició de trobades de més de 10 persones . Prohibició del consum 

d’aliments i de begudes. 

• No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que 

hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu. 

  

Que fer si se sospita que un nen té COVID-19 ? 

 

Si els símptomes més amunt descrits apareguessin durant la seva estada en el Casal, el 

tallerista avisarà a la Directora, i  es cridaria als pares perquè el vinguessin a buscar i es 
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mantindrà aïllat al nen a l'aula petita d'anglès (1a planta) fins a la seva arribada. Els pares seran 

els encarregats de portar-lo al CAP de referència o al CUAP. 

 

 

 

 

 


