
PROTOCOL D’ACTUACIÓ (PARTITS A L’ESCOLA EL CIM). 

Aquest document s’elabora per a establir uns criteris d’actuació durant els partits que 

es produeixin a l’escola El Cim de primària (Rambla Principal, 101). Tenim de referencia 

el document facilitat pel Consell Esportiu del Garraf i elaborat per la UCEC “ANNEX 

ADAPTACIONS COVID-19”, a més, compleix els requisits de l’últim pla d’actuació del 

departament de salut de la Generalitat “PER A LES ACTIVITATS EDUCATIVES 

INFANTILS I JUVENILS QUE TENEN LLOC FORA DE L’HORARI LECTIU”. 

Abans d’anomenar les mesures establertes, definirem els membres responsables i els 

seus rols durant les jornades del Consell o altres partits a l’escola. 

- MONITOR/A RESPONSABLE DEL GRUP: S’encarrega d’agrupar al grup estable 

(equip) per a accedir a la instal·lació tots junts i abans que ho faci el públic. 

Haurà de preparar tot el material necessari pels partits: 

Bàsquet: proteccions, bancs (banquetes), taula i cadira per anotacions a l’acta i 

pilotes. 

Futbol sala: proteccions, bancs (banquetes), xarxes porteries i pilotes.  

- DELEGAT/DA DEL GRUP: Serà un suport pel monitor durant el muntatge de la 

pista, l’estona del partit i el post-partit. S’encarrega d’acompanyar als equips 

visitants a la seva zona d’escalfament (prèviament revisa els carnets 

d’esportistes de l’equip visitant) i el registra a la llista de d’assistència. Si 

succeeix un accident d’algun jugador/a, s’encarregarà de donar suport i en cas 

de ser necessari utilitzar la farmaciola de la sala del material. 

- PÚBLIC: Podran accedir fins a 2 acompanyants adults més els germans/es dels 

esportistes (equip local i visitant). Aquests hauran de dur sempre la mascareta. 

REQUISITS D’ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ. 

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

2. Ús de mascareta obligatòria (excepte esportistes durant l’activitat física o 

menors de 6 anys).  

3. Rentat de mans a l’accés (gel hidroalcohòlic). 



4. Identificar-se a l’accés de l’escola al full d’assistència (NOM, DNI i 

SIGNATURA). 

CIRCULACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS. 

 

 

BONS HÀBITS DELS EQUIPS DURANT ELS PARTITS. 

- Cada equip disposarà d’un kit higiènic per al seu ús exclusiu (gel hidroalcohòlic, 

desinfectant, paper d’un sol ús i sabó per les mans).  

- Cada jugador/a només podrà fer ús de la seva pròpia ampolla d’aigua. En cap 

cas es podrà utilitzar la font de l’escola. 

- Els jugadors/es hauran de dur un recipient per a guardar la mascareta (estona 

de joc).  



- Respectar els espais establerts per evitar creuaments innecessaris.  

- Els dos equips podran accedir a la instal·lació 30 minuts abans de l’inici del 

partit (posteriorment entrarà el públic).  

Vilanova i la Geltrú, 26 d’octubre del 2021. 

 


