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1. Organització General

1.1. Bases de la proposta

El  present document parteix  del  «Pla  d’actuació  per al  Curs 2020 – 2021 per  a centres
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19», elaborat pel departament d’Educació de
la  Generalitat  de  Catalunya,  en  la  seva  versió  definitiva  de  data  3  de  juliol  de  220,  i
incorporant les mesures establerts pel propi departament de 9 de setembre.

Al mateix temps, tenim en compte la pròpia adaptació realitzada per a les activitats d’estiu,
seguint les directrius de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i la
seva aplicació pràctica en més de 14 Casals en diferents municipis, escoles i equipaments.

De fet, una de les constatacions en comparar ambdues propostes (que són, al mateix temps,
complementàries)  és  que  moltes  de  les  propostes  i  conceptes  recollits  pel  Departament
d’Educació (grups de convivència, protocol de confinament, etc.) són els mateixos però amb
un caire menys restrictiu.

Per últim, recollim i adaptem els objectius establerts per als centres educatius, en la seva
adaptació a les activitats extraescolars:

• Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en
condicions d’equitat.

• L’aprenentatge  als  centres  educatius  ha  de  poder  continuar  amb  la  màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.

• L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

• A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions
de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

1.2. Criteris organitzatius

El criteri organitzatiu dels centres és el grup de convivència estable (GCE): «Es tracta, per
tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet
que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació
de  l’epidèmia,  no  sigui  necessari  requerir  la  distància  física  interpersonal  de  seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ), ni l’ús de la
mascareta, en aquests grups de convivència estables». 

En el cas de les activitats extraescolars i per les seves característiques (participen infants de
diferents GCE) s’ha d’aplicar el següent principi: «en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar  entre  si,  s’han  de  complir  rigorosament  les  mesures  de  protecció
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5
metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.»

Igualment, a l’actualització realitzada pel departament d’Educació, es recull «què Segons la
situació epidemiològica podria ser necessària alguna adaptació que es comunicaria
als centres, com la recomanació de mascaretes dins de l’aula a primària (a partir
dels 6 anys) quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell  territori  així  ho
indiquin.»  En aquest sentit, es farà ús obligatori de la mascareta per part dels infants a
partir de 6 anys, tret de les activitats esportives, que no serà obligatòria en la realització
d’activitat física.

2



Per tant, en el cas de les activitats extraescolars, es defineixen Grups de Convivència per
«Activitat» (GCA, per exemple, en el cas d’una activitat com manualitats, serà el GCM), en
els quals ha de regir el principi anterior i l’aplicació dels protocols recollits al document.

A partir d’aquest criteris, els infants que participin a les activitats extraescolars i l’acollida
matinal, juntament amb els requeriments específics recollits a l’Annex 6 del document del Pla
d’Actuació, s’organitzen:

1 GCA: S’ha d’assignar un GCA a cada activitat. En cas que l’activitat estigui repetida, és a
dir, hi hagi dos grups de la mateixa activitat el mateix dia, a cada GCA repetit s’ha d’assignar
un color d’entre els següents i per aquest ordre: Vermell, Taronja, Grog, Verd, Blau, Blau
fosc, Rosa, Marró, Violeta, Gris, Blanc i Turquesa. Per tant, si per exemple hi ha 5 activitats al
centre, hi haurà el GCA Vermell, GCA Taronja, GCA Grog i GCA Verd i GCA Blau.

1 Espai  tancat  i  1 espai  obert: l’Espai  obert  assignat al  grup estarà senyalitzat,  amb
material deleble (que es pot esborrar/ treure sense fer malbé la superfície), pel seu color
característic. (v. a continuació organització de les instal·lacions). En el cas de l’Espai tancat,
cada  CGA  tindrà  el  seu  espai  assignat  corresponent  a  l’espai  del  centre  on  es  realitzi
l’activitat (per exemple, el CCManualitats, l’aula de plàstica).

1 Monitor/a responsable del grup: Juntament amb la dinamització i seguiment de les
activitats, s’encarregarà de la recollida i entrega dels infants, d’acord amb l’establert en el
punts d’organització i gestió dels grups i el d’organització de les entrades i sortides.

1 horari i lloc d’entrada del GCA, en el cas de l’Acollida Matinal, i un lloc de sortida a les
activitats de tarda.

2. Organització de les instal·lacions

Els espais utilitzat per cada grup d’activitat han de comptar amb una superfície de 2,5m2 per
participant. Cada Escola compta amb un document acreditatiu de la superfície total, i s’inclou
al  protocol  d’ús  del  centre  per  a  la  seva  identificació,  garantint  en  tot  moment  el  seu
aforament mínim. Cada Activitat tindrà definit el material necessari, tant per a les activitats
com per a la prevenció i higiene que inclou de forma general:

Nom del material Unitat* Quantitat
per unitat

Total
unitats

*Tipus amidament: per infant, per monitor/a, per activitat, etc.

Tots els espais que es facin servir del la instal·lació comptaran amb el «full de seguiment de
neteja i desinfecció general» i «neteja de manteniment», que s’haurà d’omplir un cop es
realitzi  la neteja. El/la Responsable del Centre i/o el/la CSC assignat al  Centre verificarà
setmanalment que el full s’ha omplert adequadament i en correspondència amb la neteja
prevista.
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Exemple de document acreditatiu

Aquest document s’ha de demanar, per part de la Coordinació, al Centre Educatiu amb un
mínim de dues setmanes abans de l’inici  de les activitats i  disposar d’un plànol  a
escala de les instal·lació, on s’han d’ubicar:

Entrades i sortides de les activitats

Espais interior i exterior assignat a cada GCA

Recorreguts senyalitzats dins de les instal·lacions

Recorreguts senyalitzats, en cas que sigui necessari, en la via pública

Lavabos i espais comuns

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. Es disposa del document acreditatiu de la superfície?

b. Es disposa del plànol a escala de les instal·lacions i les ubicacions?

c. S’ha enviat i tancat el document amb el centre Educatiu?

d. Es disposa del document de «seguiment neteja i desinfecció»?

e. Es disposa del document de «seguiment neteja de manteniment»?

f. Es disposa del document omplert de necessitats de materials?
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2.1. Organització de les entrades i sortides al Centre

Cada  Centre  ha  de  disposar  del  màxim  número  possible  d’accessos en  el  moment
d’entrada i sortida, amb una separació entre ells d’un mínim de 10 metres. S’assignarà un
accés a cada GCA i el seu horari d’entrada i sortida. A cada Centre caldrà diferenciar:

1. Accés/sos a la instal·lació: Punt d’entrada i sortida des de la via pública fins a l’espai de
entrega/ recollida dels infants. Ha d’existir un mínim de 20 metres, evitant la espera en la via
pública de les famílies, que han de romandre en la punt d’espera amb una distància mínima
d'1,5 metres. Disposarà d’un dispensador de solució hidroalcohòlica d’ús obligatori a l’entrada
i sortida de qualsevol persona (famílies, infants, monitors/es, personal de suport).

2. Recollida i Punt de Trobada del GCA: Cada GCA tindrà assignat un punt d’espera, amb
indicació del seu color. S’ubicarà preferentment en l’exterior i sota una porxada, amb una
distància mínima d'1,5 metres entres els diferents punts d’espera. Al punt de trobada es
realitza la recepció de l’infant, amb la revisió del certificat de la família conforme no existeix
cap símptoma, i  l’anotació  de la  assistència.En cas que no es presenti  el  certificat  o es
presenti amb símptomes, s’haurà de comprovar si s’ha entregat al Centre a la entrada a
l’escola.  La  recollida  dels  infants  s’ha  de  realitzar  i  adaptar  segons  dues  possibilitats,
definides a cada Centre:

2.1. Recollida a les Aules:  Els infants s’han d’esperar a les aules a la recollida dels seu
monitor/a de l’activitat.  Els  monitors/es de cada activitat  han de passar per  a les aules
assignades per a recollir els infants de la seva activitat, i només aquests, i portar-los al seu
espai de referència. En el desplaçament pel centre, els infants i el/la monitor/a de la seva
activitat mantindran la distància de seguretat i la mascareta posada, fins arribar al seu punt
de referència.

2.2. Punt de trobada: Els infants s’han de dirigir a l’espai de referència del seu GCA. El
primer dia d’activitat, es farà servir la primera modalitat, per tal que els infants coneguin el
seu punt de referència i puguin anar de manera autònoma. Igualment, juntament amb el
llistat  dels  infants  que fan activitat,  el/la  professor/a del  moment de recollida per  a les
activitats, disposaran de la ubicació de cada GCA per tal de poder orientar l’infant. En el
desplaçament, els infants hauran de portar la seva mascareta posada.

3.  Entrades i sortides: En els moments d’entrada i sortida s’establiran 10’ minuts entre un
GCA i un altre, dels quals 5’ per a la entrega/ recollida dels infants i el seu desplaçament
d’entrada/ sortida entre punt d’entrega i  punt d’espera, i  5’  minuts de marge en cas de
demores, imprevistos, etc., per tal d’evitar la coincidència amb famílies del GCA consecutiu.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. S’han senyalitzat els punts d’accés/ sortida, entrega recollida, trobada?

b1. Compleixen amb els requisits de distanciament establerts?

b2. En cas negatiu, s’ha habilitat i informat les solucions alternatives?

2.2. Espais interior i exterior assignat a cada GCA

Cada GCA comptarà amb un espai propi tant exterior com interior, degudament senyalitzat
amb el seu color identificatiu. 
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Com s’ha assenyalat,  es prioritzaran els espais  exteriors amb coberta per a protegir  els
infants de les variacions del temps (forta calor, pluja, etc.). En cas que no fos possible, es
contemplaran i s’informaran dues opcions:

1.  Espai  exterior  amb  coberta  de  ràfia  per  evitar  el  Sol:  La  Coordinació  farà  la
instal·lació abans de l’inici de les activitats en el període de primavera - estiu (juny), amb
ancoratges amb cordes a punts existents (tanques, faroles, etc.)

2.Espai interior per als dies de pluja: Es preveurà també en cas que la porxada o similar
existent no sigui suficient per a protegir de la pluja i/o es tractin d’activitats que es realitzen
a l’exterior. Es farà en els espais comuns necessaris i que permetin la separació mínima entre
els GCA establerta per als moments d’entrada i sortida. Aquest espais es ventilaran durant
10 minuts  abans de l’activitat i  es mantindran les portes i  finestres obertes si  el  temps
(especialment  la  pluja  i  la  temperatura)  ho  permet.  S’indicarà  al  plànol  l’espai  interior
assignat a cada GCA.

Pel que fa als espais interiors per a la realització d’activitats programades, a cada espai es
disposarà:

1 Zona amb material de desinfecció, amb un polvoritzador, una capsa de baietes d’un sol
ús, rotlle de paper, bosses de brossa, una capsa de guants també d’un sol ús, una mascareta
higiènica de recanvi i el full de neteja de manteniment, només accessible per al monitor/a
responsable del GCA (tancat amb clau o en alçada).

1 Zona amb el material d’ús comú necessari per a les activitats, només accessible per al
monitor/a responsable del GCA (tancat amb clau o en alçada)

1 Zona per  a  guardar  el  material  individual de  cada  GCA només  accessible  per  al
monitor/a responsable del GCA (tancat amb clau o en alçada): Cada infant del GCA disposarà
d’un estoig ó bossa amb un kit  individualitzat,  amb el  seu material  bàsic  format per: 1
tisores, 2 llapis, 1 caixa de pintures, 2 gomes d’esborrar, (...) i amb el seu nom. En el cas
d’activitat d’ús personal (aprenentatge d’instruments, etc.) l’ús serà personal i intransferible
entre els infants.

1 Zona de residus, amb un contenidor amb tapa i bossa per a la recollida del material de
neteja.

L’espai interior es farà servir, sempre que el temps ho permeti, amb les finestres i portes
obertes. Cada GCA tindrà un espai propi assignat i senyalitzat. Els espais han de permetre
una distància mínima d'1,5 metres entre els infants del GCA. 

Abans de l’inici de l’activitat i al seu acabament el monitor/a de cada GCA netejarà, amb
solució desinfectant i d’acord amb el protocol de neteja, el mobiliari i estris d’ús comú que
s’hagi fet servir. Un cop acaba la neteja, es deixaran les finestres obertes i s’acompanyarà al
GCA al seu punt exterior. (veure el punt 4.2.).

A l’acabament de les activitats i amb un mínim de 10’ després de la sortida de cada GCA del
seu espai interior, el/la Responsable del Centre obrirà/ tancarà les finestres dels diferents
espais.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. S’han senyalitzat els espais interior i exterior de cada GCA?
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b. Els espais exteriors estan coberts de manera suficient per a pluja/ calor?

b1. En cas negatiu, s’ha habilitat un espai cobert senyalitzat?

b2. En cas negatiu, s’ha cobert un espai exterior amb ràfia?

c.  Els  espais  interiors  tenen  senyalitzades  les  zones  de  materials  higiènics,
personals, comuns i de brossa?

d. Els espais interiors tenen el material necessari previst al document de necessitats
de material?

e. Es disposa del full de control de neteja i desinfecció als espais interiors?

f. Es disposa del full de control de neteja de manteniment als espais interiors?

2.3. Espais comuns

Juntament  amb  els  espais  exteriors  i  interiors  assignats  a  cada  GCA,  es  defineixen  els
següents espais d’ús comú:

Lavabos: Cada GCA tindrà un lavabo designat per al  seu ús exclusiu. En cas que sigui
necessari compartir lavabo, l’accés al mateix per al rentat de mans prescrit de cada GCA es
farà de manera escalonada, deixant un mínim de 10’ entre un GCA i altre. S’ha assignarà
també un lavabo per al personal extern (famílies, serveis auxiliars). Cada lavabo tindrà sabó i
paper per assecar les mans, essent responsabilitat dels/les monitor/es dels GCA assignats
comunicar la necessitat de la seva reposició. Igualment, comptarà amb iconografia senzilla
on es reculli la praxis adequada del rentat de mans.

Passadissos: En la mesura del possible, es mantindran ventilats amb les finestres obertes.
Al llarg del recorregut i amb una distància mínima de 10 metres entre ells, s’ubicaran cartells
recordatoris del manteniment de la distància de seguretat.

Espai d’espera: Es farà servir per a ubicar les famílies/ infants que s’hagin d’esperar pel
motiu que sigui (accés amb retard, etc.) en el cas de l’acollida matinal, i haurà de permetre
mantenir la distància mínima d'1,5 metres entre les persones. També es farà servir com a
espai  d’aïllament  en  cas  que  s’hagi  d’activar  el  pla  de  confinament.  Aquest  espais
s’assenyalarà amb el cartell corresponent. 

Nota:  Aquesta  senyalització  estarà  subordinada  i  serà  complementària  a  la  existent  al
centre.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. S’han senyalitzat els espais comuns?

b. Es disposa del material higiènic previst a cada espai?

c. Els espais interiors tenen el material necessari previst al document de necessitats
de material?

d. Es disposa del full de control de neteja i desinfecció?
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3. Organització i atenció al GCA

El/la monitor/a responsable de cada GCA ha de procurar en tot moment que es mantingui la
distància de seguretat d'1,5 metres entre els infants. Ha de portar sempre a sobre i fer
servir:

Mascareta de seguretat: Es farà servir al  llarg de la realització de les activitats. Cada
monitor/a disposarà de 2 mascaretes tipus FP2  al llarg de la seva activitat, que haurà de
netejar diàriament amb aigua calenta i detergent. 

Guants: Es faran servir per a la neteja dels espais i en la manipulació de material d’ús comú,
així com el moment d’atenció a un infant en cas d’accident. Els guants seran de nitril i d’un
sol ús, i s’haurà de recollir diàriament de la sala de material.

Equipació  del  monitor/a: Es  farà  servir  com element  identificador  de  cada  monitor/a
responsable.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. L’Equip compta amb els EPI’s i materials previstos?

3.1. Organització de GCA als espais exteriors

Especialment  en  els  punts  d’espera,  però  també  abans  de  l’inici  i  la  finalització  de  les
activitats i al moment d’esmorzar, (Servei de Bon dia Matiners) i berenar (extraescolars), els
infants  del  GCA  hauran  de  mantenir  la  distància  mínima  d'1,5  metres.  Per  això,  es
mantindran asseguts i en rotllana al voltant del monitor/a responsable del GCA. En els casos
del desplaçaments es mantindrà aquesta distància.

3.2. Organització als espais interiors

Abans de l’inici de les activitats cada  espai assignat als GCA ha d’estar habilitat per a
mantenir la distància d'1,5 metres. Per això i amb una antelació mínima d’1 dia laboral
abans de l’inici de les activitats i des de la Coordinació de Seguiment de Centre de l’Eina,
s’haurà organitzat l’espai amb la distància mínima i la ubicació de les zones de material amb
el  material  corresponent.  L’organització  dels  espais  per  a  la  realització  d’activitats
s’estructura en tres moments:

1. Inici: El primer dia d’ús de l’espai el/la monitor/a assignarà la ubicació a cada infant del
GCA, que es mantindrà al  llarg de la seva participació a les activitats.  Un cop ubicats i
asseguts, el/la monitor/a, per aquest ordre, procedirà a recollir i repartir a cada infant el
material necessari, tant els estris personal com els d’ús comú. En aquest moment ha de
portar la mascareta de seguretat.

2. Desenvolupament: Ha de dinamitzar l’activitat segons la planificació. Si és necessari un
apropament prolongant (més de 2 minuts) amb un infant, el monitor/a haurà de portar la
mascareta.

3. Finalització: Un cop finalitza l’activitat el monitor/a i un cop cada infant ha recollit el seu
material  personal,  el  monitor/a  procedirà  a  guardar-ho  a  la  zona  habilitada  i  recollir  el
material  per a la  neteja: polvoritzador, baieta i  1 paper per a cada infant.  Seguidament
polvoritzarà la taula i cadira de cada infant (mentre aquest està dempeus i al costat, evitant
qualsevol tipus de contacte amb el producte desinfectant). En funció del grau d’autonomia
dels infants, aquests netejaran amb paper d’un sol el seu espai assignat, amb el suport del
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monitor/a, mentre que el monitor/a neteja la resta d’espai comuns utilitzats, especialment
poms i  superfície  en contacte  amb les  mans.  Un cop finalitzada la  neteja  es  deixarà  el
material de neteja al seu lloc i el material de rebuig es llençarà al contenidor, anotant al full
de neteja de manteniment la data i hora.

3.3. Rutines higièniques i de prevenció

Aquestes formaran part de la programació de les activitats i es faran de forma pedagògica i
comptant en tot moment amb la participació dels monitors/es. Es concreten en:

Rentat de mans: Es farà sempre abans i desprès de cada activitat prevista. A l’inici de
l’activitat cada GCA es dirigirà al seu punt assignat dels lavabos per a les rutines higièniques
necessàries i el rentat de mans. Un cop finalitzat, es dirigirà al seu espai assignat per a
realitzar l’activitat. 

Revisió de símptomes i pressa de temperatura: Es farà en el moment de detectar algun
infant amb malestar, amb la pressa de temperatura amb termòmetre frontal. En cas que es
detecti  algun  símptoma,  el  monitor/a  s’ha  de  posar  la  mascareta  i  posar-li  a  l’infant.
Seguidament, ha d’avisar al/la responsable de prevenció i higiene per a activar el pla de
confinament, i portar l’infant al punt d'aïllament. El monitor/a d’un altre grup s’ocuparà de
l’atenció dels infants d’aquell grup en el moment de l’activació del pla de confinament.

Manteniment  del  material  de  prevenció  i  higiene: Es  farà  d’acord  amb  el  protocol
previst de gestió de material. El monitor/a, un cop detecti que queden un màxim de dues
unitats del material de prevenció, ho comunicarà a la Coordinació de les activitats per a la
seva reposició a la finalització de la jornada, actualitzant l’inventari de material i sol·licitant,
si es cau, l’adquisició de nou.

3.4. Mesures higièniques i preventives dels monitors/es

En el cas dels monitors/es de les activitats el rentat de mans és preceptiu i s’ha de portar a
terme en:

• 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).

Es farà una formació de prevenció de riscos complementàries, en relació amb les mesures i la
seva aplicació relacionades amb la prevenció dels contagis.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. Es disposa de termòmetre frontal?

b. Es disposa del full de chequeig i seguiment dels símptomes?
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4. Informació i comunicació amb les famílies

És un aspecte bàsic de qualsevol activitat, més necessari encara en l’actual context. Una
correcta  gestió  de  la  informació  i  la  comunicació  amb  les  famílies  permet  gestionar  de
manera òptima els recursos i, especialment, transmetre seguretat i confiança a les famílies.
Diferenciem entre informació, com allò que volem transmetre, i comunicació, com els mitjans
de transmissió  d’aquesta informació  i  de recollida d’aportacions i  resolució de dubtes. Al
quadre següent diferenciem, juntament amb el moment en que es produeix la comunicació,
el seu contingut informatiu (què volem transmetre?), els suports de la informació (on ho
recollim?) i la seva ubicació (on es pot trobar?), i els mitjans de comunicació (com ho fem
arribar?):

Abans de l’inici/ incorporació de l’activitat

on ho recollim? Què  volem
transmetre?

On es pot trobar? com i quan ho fem
arribar?

Document
organització dels GCA

- versió pública

GCA  de  cada  infant,
amb l’horari d’entrada
i sortida

Accés  telemàtic  –
Drive

Mitjançant enllaç a la
pàgina  web  per  a
cada  Centre.  1
setmana abans inici.
-  Enviament  enllaç  a
la  pàgina  web.  1
setmana abans inici.

Guia de l’activitat Organització  general
del centre en quant a
horaris,  lloc
d’entrades  i  sortides,
activitats  que  es
faran,  materials  que
han  de  portar  els
infants,  sistemes  de
comunicació  i
recollida  de
valoracions.

Accés  telemàtic  -
núvol

Guia  de  l’activitat  -
Annex

Organització
específica  del  Centre
en  relació  a  la
prevenció
(organització  i
sistema  de  neteja)  i
pla de confinament.

Accés  telemàtic  -
núvol

Document específic

Gestió  de  la
declaració
responsable.

Accés  telemàtic  -
núvol

Ús i  manteniment  de
la mascareta

Accés  telemàtic  -
núvol

Durant l’activitat

On ho recollim? Què  volem
transmetre?

On es pot trobar? com i quan ho fem
arribar?

Document Actualització  de  la
composició  setmanal

Accés  telemàtic  –
Drive Eina

Mitjançant enllaç a la
pàgina  web  per  a
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On ho recollim? Què  volem
transmetre?

On es pot trobar? com i quan ho fem
arribar?

organització dels GCA

- versió pública

dels GCA cada  Centre.
Setmanalment,  els
divendres.
-  Enviament  enllaç  a
la pàgina web.

Mail  específic  i/o
whatsapp  a  la
coordinació

Comunicació/
informació general, ja
sigui  demandada  per
la família i  de la que
no es té coneixement
i d’altre tipus

 Accés  telemàtic  –
formulari recollida

Enllaç  glassfrog
(plataforma Eina)

Després de l’activitat

On ho recollim? Què  volem
transmetre?

On es pot trobar? com i quan ho fem
arribar?

Formulari de valoració
i informe de valoració

Recollida  i  retorn  de
la  valoració  de  les
activitats  per  part  de
les famílies

Accés  telemàtic  –
Drive Eina

Mitjançant enllaç a la
pàgina  web  per  a
cada Centre
-  Enviament  enllaç  a
la  pàgina  web.  A  la
setmana  següent  de
la baixa de l’infant al
Centre.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. Es disposa de l’enllaç al document organització dels GCA ?

b. Es disposa de la Guia de l’Activitat i el seu enllaç?

c. Es disposa de l’Annex de la Guia de l’Activitat i el seu enllaç?

d.  Es disposa del  document  de declaració  responsable,  la  seva guia de gestió  i
l’enllaç?

e. Es disposa de la guia d’ús de la mascareta i l’enllaç?

f. Es disposa del formulari de valoració de l’Activitat i el seu enllaç?

4.1. Informació específica per a les inscripcions

Juntament amb les dades de les inscripcions,  les famílies hauran de signar  la declaració
responsable conforme són coneixedores de la situació actual de pandèmia i la seva subjecció
a les normatives establertes,  i  de  compromís a no portar l’infant  o adolescent al  centre
educatiu  en  cas  que  presenti  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19  o  l’hagi
presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Igualment, en cas que un infant no assisteixi a l’activitat, es farà un seguiment conjunt amb
la direcció del Centre per tal de conèixer la situació sanitària i la seva evolució.
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5. Activació del pla de confinament

El/la responsable de prevenció i higiene s’encarrega d’activar el protocol de confinament a
partir de la detecció d’un possible cas. El monitor/a responsable del GCA haurà d’avisar-li en
el  moment  de  la  detecció.  A  continuació,  ha  d’avisar  al/la  Responsable  del  Centre  i/o
monitor/a assignat al Centre a tal efecte, per a la substitució/ atenció del seu GCA, dirigir-se,
amb la mascareta posada, al GCA on s’han detectat els símptomes, garantir que l’infant amb
símptomes s’hagi posat la seva mascareta i acompanyar-lo al punt d’aïllament. Un cop allà i
en funció dels símptomes:

No hi ha símptomes de gravetat: El/la responsable del Centre avisa telefònicament al CSC
i aquest a la família per a que vinguin a cercar l’infant. El/la responsable de prevenció i
higiene romandrà acompanyant l’infant fins a l’arribada de la família, a la què informarà dels
passos a seguir (portar d’immediat l’infant al seu CAP de referència o trucar, en cas que el
CAP no estigui obert, al 061).

Símptomes de gravetat: El/la  responsable del  Centre truca al  112 i  seguidament a la
família, informant de les indicacions rebudes per part del 112. El/la responsable de prevenció
i higiene romandrà acompanyant l’infant fins a l’arribada de la família.

Important: en cas de dubte en quant a la gravetat dels símptomes, trucar al 112.

Paral·lelament, la resta del GCA haurà de mantenir-se a distància de la resta de GCA’s.

Un cop finalitzada la intervenció i abans de l’acabament de l’activitat, El/la responsable del
Centre  comunicarà  la  situació  a  cadascuna  de  les  famílies  del  GCA,  via  telefònica,  i  la
impossibilitat de poder participar a l’activitat fins que no es descarti la existència de cas de
Covid-19. A continuació, o comunicarà a la Coordinació i aquesta es posarà en contacte amb
l’AFA/ AMPA i el Centre Educatiu per a fer el seguiment.

Igualment, el/la Responsable del Centre, juntament amb la direcció del Centre Educatiu, farà
un seguiment amb la família per tal de conèixer, el més aviat possible, els resultats i poder
comunicar-ho a la resta de participants del GCA.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. Es disposa del Pla de confinament adaptat al centre?

6. Documentació i gestió de la documentació

Cada Centre compta d’un «Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures»:

1. Document d’organització dels GCA, identificant les dades de contacte i els referents
(a nivell de dirigents).

2. Document acreditatiu de la superfície (m2) disponible per a la realització de l’activitat
que avalin l’ocupació total.

3. Pla de confinament

4. Declaració  responsable,  a  través  de  tràmits  gencat  i  signada  electrònicament,
conforme ha protocol·litzat les mesures de seguretat i higiene, ús i desinfecció dels
espais

i de la documentació interna:
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1. Inventari de material general i específic

2. Full de comanda de material.

3. Diari d’incidències

4. Gestió de baixes i substitució del personal, i seguiment.

Llistat de chequeig

Ítem/ subítem Si No

a. Es disposa de la carpeta Documentació del Centre i el seu enllaç?

a1. Es disposa de tota la documentació?

b. Es disposa de la documentació en format físic?
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