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• Es permet el desenvolupament de l’activitat ‘Patis Oberts’.

• S’enten com a ‘Patis Oberts’ el projecte a través del qual es permet l’utilització d’alguns cen-
tres educatius més enllà de l’horari escolar. D’aquesta forma es permet augmentar els espais 
per realitzar activitat física, jocs i lleure d’una forma segura i regulada.

• El projecte “Patis Oberts” es durà a terme amb les millors condicions sanitàries i higièni-
ques possibles, garantint les mesures de distanciament, seguretat i salut establertes.

• Es tindrà un contacte continu i fluid amb l’Administració Pública, per tal d’avaluar de for-
ma periòdica el desenvolupament de les activitats extraescolars.

CRITERIS GENERALS

Per tal que una persona pugui accedir a algun dels centres que realitza el projecte “Patis Oberts”, 
haurà de facilitar les següents dades:

• Nom complet

• Telèfon de contacte

A més, haurà de col·laborar activament amb el monitor/a i les diferents mesures sanitàries, es-
pecificades en el següent apartat.

CONTROL D’ACCÈS

TRAÇABILITAT

Les mesures de traçabilitat que permeten identificar les persones, tenir el control de la simpto-
matologia clínica i dels seus possibles contactes de risc, són les següents: 

• Les inscripcions, nominals, fetes pel monitor o monitora diàriament.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “PATIS OBERTS”
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MESURES SANITÀRIES

• Els practicants no hauran de portar mascaretes quan estiguin realitzant de forma efecti-
va activitat física. Sí que serà imprescindible el seu ús abans i després de l’activitat o quan 
s’estigui descansant o realitzant alguna activitat que no suposi esforç físic.

• Els monitors i monitores responsables hauran de portar mascareta durant l’activitat.

• Els monitors i monitores disposaran de gel hidroalcohòlic. Abans i després de l’activitat 
caldrà que totes les persones es rentin les mans.

• Tots els centres educatius que participan al projecte “Patis Oberts” disposaran de termòme-
tre. El monitor/a prendrà la temperatura de tots els participants en el moment de l’entrada 
al recinte escolar. No podrà entrar al centre cap persona amb una temperatura corporal 
igual o superior a 37,5 ºC.

• Serà responsabilitat del monitor/a la desinfecció del material emprat durant l’activitat, 
abans i després de la mateixa.

ESPAIS I INSTAL·LACIONS

• Les activitats de “Patis Oberts” es duran a terme sempre en espais a l’aire lliure.

• Tots els centres tenen una xifra màxima de participants, calculada en funció dels espais 
disponibles. En cap cas es podrà superar:

• Institut Rubió i Ors: 60 participants

• Institut Escola Pere Lliscart: 40 participants

• Institut Eduard Fontseré: 25 participants

• Institut Margarida Xirgu: 50 participants

• Quan s’arribi a la xifra màxima, no es podrà entrar fins que alguna persona abandoni el 
centre.
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En el cas que alguna de les persones participants comenci a mostrar símptomes compatibles 
amb la COVID19 durant l’activitat:

• Se suspendrà immediatament l’activitat. La resta de participants hauran de marxar al seu 
domicili.

• Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat.

• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, tant a 
la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi.

• Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, vòmits o diarrea molt 
freqüents, dolor abdominal intens, confusió...) caldrà trucar al 061.

• En cas de ser menor d’edat, s’ha d’establir contacte immediat amb la família per tal que 
vingui a buscar l’infant o adolescent.

• Recomanar a la persona o a la família que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin te-
lefònicament amb el seu Centre d’Atenció Primària de referència.

• En el cas que el Centre d’Atenció Primària valori el cas com a sospitós, caldrà avisar als par-
ticipants durant l’activitat d’aquell dia. Si es decideix fer un test PCR i el resultat mèdic és 
negatiu, totes les persones implicades podràn reiniciar les seves activitats amb normalitat. 
En cas que sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de les autoritats sa-
nitàries.

• El monitor/a i les persones responsables del projecte “Patis Oberts” facilitaran  tota la docu-
mentació necessària als serveis sanitaris.

PROTOCOLS DAVANT POSSIBLES POSITIUS


