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CONSIDERACIONS PRÈVIES
• Fundesplai ha participat en els grups de treball que va crear Ensenyament per a definir les

propostes de prevenció i seguretat i higiene a les escoles.

• Fundesplai, aquest estiu, ha realitzat prop de 50 casals, i ha demostrat una capacitat d’organització
exitosa, que ha fet possible les experiències lúdiques i transformadores, alhora que ha garantit la
seguretat dels infants.

• L’experiència de les activitats d’estiu ha incorporat mesures eficaces de prevenció, seguretat i 
higiene a les activitats: 

• Priorització d’espais oberts i a l’aire lliure per fer les activitats.
• Organització de les activitats en grups reduïts, aïllats (i aïllables), i estables d’infants (grups 

de convivència).
• Incorporació de nous hàbits d’higiene entre els infants, per a les activitats i en la seva vida 

diària.
• Pautes de neteja i desinfecció d’espais i materials.
• Organització de les activitats i els espais per a prioritzar el distanciament físic.

• S’han desenvolupat activitats d’acompanyament emocional molt necessàries en el context de la 
COVID-19. Aquests espais de reconeixement d’emocions, de compartir-les, de vincle amb els altres 
són especialment rellevants en aquests dies.

• La professionalitat i la formació contínua dels equips constitueix un bon exemple de compromís, 
capacitats i voluntat per garantir el dret al lleure dels infants. 



CONSIDERACIONS PRÈVIES• Aquest espai es regirà per la normativa general de l’escola i els protocols
establerts i actualitzats per les autoritats pertinents

• Per participar a l’activitat de migdia : El nen/a ha d’haver assistit i complir la
normativa d’accés a l’escola
 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 confirmat o simptomatologia

compatible en els 14 dies anteriors.

• Els grups es faran respectant les unitats de l’escola però tenint present les
ràtios que estableix el decret de menjador. Un monitor/a pot dinamitzar
diferents grups de convivència tenint present la normativa en quan a
distància de seguretat de 1,5m entre els grups de convivència.

• L’equip educatiu portarà mascareta en tot moment durant tota la jornada.

• En cas que un infant presenti símptomes, s’informarà a la direcció i es 
seguirà el protocol de les autoritats sanitàries vigent en aquell moment. 

CONSIDERACIONS PRÈVIES



Mesures d’higiene en el temps de migdia
Els infants es rentaran les mans:

• Al començar i a l’acabar el temps del migdia
• Abans i després dels àpats
• Abans i després d’anar al WC 
• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas de l’equip de monitors/es i de cuina
• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis
• Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
• Abans i després d’anar al WC
• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
• Quan entren i surten de l’espai de menjador



NETEJA I HIGIENE GENERAL
• Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels diferents

espais utilitzats pels infants i de tot el material emprat.

• Si alguna persona ha d’entrar a l’escola (proveïdors,
talleristes...) hauran de passar pel procés de desinfecció i
venir amb mascareta (que no es podran treure durant
l’estada a l’escola) i entraran per la porta específica
destinada a tal efecte. (si fos el cas, es pactarà prèviament
amb Escola).

• A cada espai hi haurà penjada una graella que permeti
anotar i registrar el moment en que s’ha netejat i
desinfectat. S’ha d’acreditar que s’ha netejat i desinfectat
diàriament, o en el cas dels espais/menjador, després de
cada torn/àpat.



TEMPS DEL MIGDIA

Cada vegada que un grup entra o surt de qualsevol dels espais
(menjador, aula, pati...) es prendran les mesures higièniques
establertes (rentat de mans, ventilació dels espais, neteja i
desinfecció, etc.)

Les entrades i les sortides, l´ús dels espais, la distribució per grups, l’ús
dels patis, dels espais comuns s’han de pactar amb l’escola.

Possiblement s’hauran de fer modificacions i ajustos.
Siguem creatives i proactives per resoldre qualsevol
situació!



• Els patis estaran delimitats per als diferents grups i
respectant la separació entre els grups estables

• S’evitarà l’ús d’espais interiors però en cas de
necessitat es mantindrà la separació indicada entre
grups de convivència

• Els dies de pluja s’utilitzaran els espais interiors,
complint normativa, i es dinamitzaran activitats.

• Fora del grup de convivència estable, quan
coincideixen persones de diferents grups
(desplaçaments pel centre, entrades..) cal extremar
les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat
de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dona
un cas positiu els contactes esporàdics també hagin
d’aïllar-se.

MOMENTS DE LLEURE



Mesures en el Menjador - Pla Escoles

• Els infants poden participar en les tasques de parar i desparar estris.
Els infants que realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o
d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.

• El menjar el servirà l’equip de cuina i/o els monitors/es.

• No es compartirà la cistella del pa ni amanides, ni setrilleres.
L’aigua serà servida o bé pel monitor/a o bé pel responsable de taula
(que serà el mateix durant tot l’àpat).

• Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més 
taules. Es mantindrà la separació entre diferents grups estables 
(1,5m).

• Desinfecció i ventilació del menjador diari, i desprès de cada torn.



Ús de mascareta ** 



GESTIÓ DE CASOS COVID-19 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu és el/la 
director o directora.

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable 
per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19.

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui 
elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de 
símptomes.**

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:
Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna 
persona diagnosticada de COVID-19.



GESTIÓ DE CASOS COVID-19 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

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 la mascareta a aquest 
infant i al monitor/a que l’acompanyi
S’ha d’avisar a la direcció per que avisi a la família *** (concretar amb direcció el següent pas a realitzar)
Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o 
diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.

*** A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:
- 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 telefònicament 

amb el seu centre d’atenció primària de referència. 

- No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents 
(en aquest cas, els contactes del grup de convivència estable) 
mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.  



GESTIÓ DE CASOS COVID-19 

Avisar a la direcció/tècnica per que activi el protocol**

Infant i monitor/a 
aïllats i amb 
mascareta**



GESTIÓ DE CASOS COVID-19 
Simptomatologia en el cas dels equips:

Si no et trobes bé durant el servei, avisa a 
la coordinació i t'aïlles del grup.
- Truca al CAP i segueix les seves 

indicacions.
- La coordinació avisa a la direcció i fa el 

seguiment del treballador/a per saber 
que li diuen: si la simptomatologia es de 
COVID i cal PCR o es  una altra malaltia.

Si no et trobes bé abans de l’inici de 
l’activitat: truca a la coordinació i truca al 
CAP per seguir les seves indicacions. 
Qualsevol falta a la feina s’ha de justificar.

Reunions d’equip

- Han de ser virtuals a excepció d’aquelles 
que calgui fer presencialment de manera 
imprescindible i siguin com màxim de 10 
persones. 

- Cal aplicar totes les mesures de 
prevenció (mascareta, distància, rentat 
de mans, neteja, desinfecció i ventilació 
de l’espai, etc.). Durant tot l’horari 
escolar, cal mantenir distància i 
mascareta també a les entrades dels 
centres i fora del recinte educatiu.

A la sala de reunions: amb mascareta... I al 
bar, també!!! 



Setembre 2020

Tingues present que ARA MÉS QUE MAI, L’ÈXIT de tot@s depèn de la conducta de cadascú


