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MESURES DE
SEGURETAT I HIGIENE
Requisits
Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns requisits per a
preservar la salut del grup:

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19  (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea…)  o amb qualsevol altre quadre
infecciós. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar
asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-
19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

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

És altament recomanable que els infants/joves estiguin vacunats i
tinguin el calendari vacunal al dia (exceptuant vacunacions posposades
pel període de confinament). En el cas d’infants amb el calendari pendent
d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la
vacunació i l’inici de l’activitat.

En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de
manera individual la idoneïtat  de participar en determinats tipus
d’activitats, ja que són població de major risc enfront de la COVID-19.

Mesures
TEMPERATURA

En arribar a l'escola es prendrà la temperatura a l'infant i es registrarà

En el cas que un alumne/a tingui febre, no es podrà quedar al centre..

MASCARETA

Els docents faran ús de la mascareta en tot moment 

Els alumnes majors de 6 anys han de venir amb la mascareta de casa. I

s'aconsella als petits a partir dels 3 anys. 



 RENTADA DE MANS 

ALUMNES

Rentat de mans sistèmic. Entrenament als alumnes que puguin realitzar-ho
i si no els docents els acompanyaran.
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després de l’esmorzar.
Abans i després d’anar al WC (infants continents).
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida del pati).
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

DOCENTS

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
Abans i després d’entrar en contacte amb l’esmorzar.
Abans i després del canvi de bolquers.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de mocar un infant (mocadors d’un sol ús).
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Neteja i desinfecció de les 
instal·lacions i el material
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
diària. El material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després 
del seu ús. 

Amb l’objectiu d’evitar riscos, es demanarà que tots els infants d’infantil i 
primària que portin de casa un estoig amb llapis, goma, tisores, etc. El detall 
del que hauran de portar quedarà recollit en l'apartat “Què cal portar”. 



DAVANT D'UN CAS SOSPITÓS LLEU 
1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l separa de la
resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyat per un/a monitor/a
fins a la recollida de la família o tutor/a legal. Es trucarà a la família o tutor/a legal
per a que el vingui a buscar, i contacti amb el seu CAP de referència. 

2. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup
completaran la jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups. 

3. S’informa telefònicament a les famílies o tutors/es legals dels infants de la unitat
de convivència. 

4. El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona monitora
d’aquell grup) es quedaran a casa en espera de resultat. 

5. A l’arribada del resultat: 
Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona monitora del grup)
poden reprendre l'activitat de lleure. 
Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris
(els infants de la unitat de convivència i la persona monitora del grup hauran de
seguir en quarantena fins a completar 14 dies).

DAVANT D'UN CAS SOSPITÓS GREU
1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l separa de la
resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyat per un/a monitor/a
fins a la recollida de la família o tutor/a legal. Es trucarà al 112 i, tot seguit, a la família
o tutor/a legal, i es seguirà les indicacions que es donin des del 112. En principi les
indicacions seran acompanyar a l’infant al CAP de referència. 

2. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup
completaran la jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups. 

Actuació davant d'un possible
cas de COVID-19



DOCUMENTACI0
REQUERIDA

´

PAGAMENT

Escola Oberta del 14 a 22 juny (no incloure el menjador dins la
transferència, ja que es farà rebut per part de l'escola com cada mes) 
Concepte: E.O.+ nom alumne/a 
Import : 22€

Escola Oberta 23 i 25 juny (en el cas que l'alumne/a faci ús del servei de
menjador s'ha d'incloure a la transferència l'import del menú)
Concepte: E.O.juny + nom alumne/a
Import: 22€  
Import menú: 8,15€/dia

Per confirmar la plaça reservada, s'ha de realitzar el pagament mitjançant
transferència bancària.
Compte : BBVA  ES75 0182 1238 6702 0041 3444 

Documentació
Cal emplenar el formulari d'autorització per la recollida de l'infant. 

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA

https://forms.gle/WwpqGoxFMppW9zwg6


CARACTERÍSTIQUES
DELS ESPAIS I LES
ACTIVITATS

`

S’afavoriran les activitats a l’aire lliure, si el temps ho permet.

Les activitats es duran a terme en tres grups  per tal de facilitar el
distanciament físic i les mesures en cas d’infant simptomàtic.

Cada grup tindrà assignat un monitor o una monitora.

Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre amb els
mateixos infants per tal d’assegurar la traçabilitat.

QUE CAL PORTAR`
Ampolla d'aigua amb el nom posat.
Gorra amb el nom posat.
Esmorzar en un recipient o embolcall amb el nom posat.
Protecció solar posada de casa.
Mascareta (majors de 6 anys). Només per quan s'hagi de fer servir (en
casos que no hi hagi la distància de seguretat, per exemple si cal fer
una cura).

Cada dia



ENTRADA 
I RECOLLIDA

DI-42-AE-100

Ens ho passarem més que bé!
 

Del 14 al 22 de juny
ENTRADA
De 14.50  a 15 h Entrada per la cantonada del carrer Rovira i Virgili i Estanislau
Figueres.

RECOLLIDA
De 16.50  a 17 h Es recolliran per la mateixa porta de la cantonada del c. Rovira i
Virgili i Estanislau Figueres. 

23 i 25 de juny
ENTRADA
De 8h a 8.50h Entrada per la porta del carrer Rovira i Virgili on el monitor els
estarà esperant.

De 8.50 a 9 h Entrada per la cantonada del c. Rovira i Virgili i Estanislau
Figueres.

RECOLLIDA
De 12.50  a 13 h Es recolliran per la mateixa porta de la cantonada del c. Rovira i
Virgili i Estanislau Figueres. 

De 14.50 a 15 h En el cas que es quedin a dinar, per la mateixa porta. 
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