
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA: PROTOCOL COVID-19     - ESO -  

 

ABANS DE LA SESSIÓ: 

- Els/les alumnes de 1r i 2n d’ESO es dirigiran directament al Pavelló i també 

sortiran d’allà, en finalitzar la classe d’Educació Física. 

- Els/les alumnes esperaran el/la docent al pati de fora del pavelló amb la 

mascareta ben posada i en repòs. 

 

DESPLAÇAMENTS: 

- Els/les alumnes han portar la mascareta per realitzar el trajecte des del centre 

al pavelló i viceversa. Únicament se la podran treure durant la realització 

d’activitat física (tret que la situació de la pandèmia faci necessari l’ús de la 

mascareta també durant l’activitat física). 

EQUIPAMENT PER LES SESSIONS PRÀCTIQUES: 

- Els/les alumnes han de portar en una bossa degudament marcada amb el seu 

nom i cognom: Una tovallola petita, ampolla d’aigua, una bossa hermètica per 

guardar la mascareta i una ampolleta de gel hidroalcohòlic. 

ENTRADES I SORTIDES DEL PAVELLÓ: Se seguiran els protocols redactats pel 

Servei d’Esports Municipals de l’Ajuntament de Granollers. 

DURANT LA SESSIÓ:  

- Es realitzarà un rentat de mans a l’inici i al final de la sessió amb gel 

hidroalcohòlic. 

- Les bosses amb l’equipament individual es deixaran als extrems de la pista, 

dividint el grup en dues meitats i separant les bosses el màxim possible. 

- L’ampolla d’aigua ha de quedar a fora de la bossa durant la sessió per tal 

d’agilitzar les pauses destinades a tal efecte. 

- Les sortides per utilitzar el lavabo es faran amb autorització de la professora, 

Els/les alumnes han de rentar-se les mans abans d’incorporar-se a la sessió i 

guardar la mascareta a la seva bossa hermètica (en cas de no ser necessària 

durant l’activitat física). 

MATERIAL ESPORTIU:  

- El material utilitzat s’higienitzarà al finalitzar la sessió. El/la responsable 

d’aquesta tasca serà el/la docent. 

- Els/les alumnes no poden accedir al magatzem del material esportiu. Només ho 

podrà fer el/la docent o uns/es alumnes designats/es per ell/a. 

- Queda restringida la utilització de petos o material comú que no pugui garantir 

mesures d’higiene pertinents. 

 

 


