Protocol activitats extraescolars COVID-19 BRINCADEIRA
Els principis a respectar són els següents:
-

Els requisits per acudir a l’activitat són:
-

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.

-

No convivents o contacte estret amb positiu
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

confirmat

o

-

A l’iniciar l’activitat als alumnes que ja són dins el centre no se’ls realitzarà
una prova de temperatura, ja que ja hauran estat sotmesos a aquesta, amb
l’inici de la jornada escolar.

-

En el cas que un alumne acudeixi al centre exclusivament per a participar en
l’activitat extraescolar, sí que se li realitzarà un control de temperatura a càrrec
del tallerista responsable del taller. En cas de febre no es permetrà a l’alumne
realitzar l’activitat.

-

Amb l’inici de cada sessió, el tallerista responsable passarà llista per deixar
constància de quins són els alumnes que han acudit a la classe del dia en
qüestió per tenir un registre en cas de positiu per COVID-19.

-

Els talleristes i els alumnes realitzaran el protocol d’higiene obligatori rentantse les mans en iniciar i en finalitzar cada classe.

-

Per tal de complir rigorosament les mesures de protecció individual, tots els
alumnes hauran de realitzar l’activitat amb la mascareta.

-

Els talleristes acudiran a l’activitat amb mascareta, gel hidroalcohòlic i seran
els responsables de vetllar per la desinfecció del lloc de treball en iniciar i
finalitzar cada classes.

-

Sempre que sigui possible, s’estructurarà una disposició de la sala, de tal
manera que entre els alumnes es garanteixi la distància física de seguretat
d’1,5 m, marcant les posicions de cada alumne a terra.

-

Compartir el material no està permès. L’alumne haurà de portar a cada sessió
el material pertinent: genolleres, baquetes/masses i corretja; les quals
s’enduran en finalitzar l’activitat. Així mateix, cada alumne tindrà un tambor
assignat, senyalitzat amb una etiqueta, que romandrà al centre on es realitzi
l’activitat i esdevindrà personal i intransferible en qualsevol cas.

-

Durant els últims minuts restants de l’activitat cada alumne desinfectarà el seu
instrument respectiu i serà l’encarregat de desar-lo al seu lloc pertinent.

-

En finalitzar l’activitat els pares o tutors legals no hauran d’entrar al centre per
a recollir l’alumne, ja que serà el tallerista el responsable d’acompanyar-lo
fins a la sortida de l’escola, on els pares estaran esperant per recollir-los.

Què fer en cas de positiu per COVID-19:
En cas que algun alumne del centre presenti un quadre clínic compatible amb la
malaltia o existeixi una sospita d’haver estat en una zona de risc o exposat a un cas
confirmat de COVID-19, s’ha de:
-

Contactar directament amb el centre educatiu corresponent, i aquest
determinarà el protocol a seguir.

En cas que algun tallerista del centre presenti un quadre clínic compatible amb la
malaltia o existeixi una sospita d’haver estat en una zona de risc o exposat a un cas
confirmat de COVID-19, s’ha de:
-

Contactar directament amb el centre educatiu corresponent, i aquest
determinarà el protocol a seguir.

-

Gestionar una suplència per part de l’entitat responsable per tal de poder
seguir realitzant l’activitat amb normalitat.

Com abordar l’activitat en cas de confinament o impediment de la continuïtat de
les classes.
En cas que es decreti un estat d’alarma que impedeixi la realització del taller
presencial, l’entitat ha desenvolupat un nou format online per tal de no perdre el fil de
la feina feta durant el temps en el qual s’hagi pogut dur a terme l’activitat, així com
tots els aprenentatges adquirits en altres cursos escolars.
Garantir la continuïtat dels tallers en una situació social complicada esdevé una
oportunitat per a seguir fomentant l’aprenentatge mitjançant la música. L’anterior
confinament va ser una sorpresa per a tots però, aquesta vegada Brincadeira busca la
manera d’adaptar-se a la nova normalitat i proposa un format online divertit, dinàmic
i amb una dosi d'humor per fer que pugueu compartir i gaudir amb nosaltres des de les
vostres cases.
Els tallers online s’organitzen en base a tres modalitats de treball:
-

En primer lloc, la percussió s’enfoca mitjançant tallers de batucada i de bidons
que podran ser individuals o grupals. Es plantejaran activitats com ara
exercicis de tècnica individual, ritmes sobre cançons per compartir amb la
família, i l’adaptació dels ritmes treballats a classe anteriorment, als elements
quotidians que tenim a casa.

-

En cas de no tenir instruments a casa, sempre hi haurà l'opció de treballar amb
el nostre cos i la teatralitat dels ritmes per aconseguir un resultat més fresc,
espontani i sobretot entretingut. La percussió corporal i el teatre seran
imprescindibles per assegurar la diversió en la nova normalitat dels tallers.

-

Per últim, el moviment també es treballarà a través de ritmes afro, house, funk,
etc; mitjançant coreografies per tots els públics amb l’objectiu de comptar amb
activitats que activin el nostre cos connectant la música i el moviment.

Els tallers es duran a terme de manera telemàtica mitjançant eines multimèdia i
contingut audiovisual que el tallerista responsable de cada taller proporcionarà al
grup.
Des de Brincadeira, esperem que amb l'esforç de tots i totes per respectar les noves
mesures i el protocol, puguem gaudir d'un curs tranquil, profitós i el més segur
possible.

