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PREVENCIÓ DAVANT 
LA COVID-19



CONSIDERACIONS PRÈVIES

• Fundesplai va participar en els grups de 
treball que va crear la direcció General de 
Joventut i que estan aprovats per PROCICAT. 

• Fundesplai ha realitzat prop de 50 casals 
aplicant els protocols de mesures de 
seguretat i higiene impulsats per la 
Generalitat de Catalunya.

• Incorporació a les activitats (menjador, 
acollida, extraescolars...) : 
 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 



CONSIDERACIONS PRÈVIES

• Els grups s’organitzaran tenint en
compte els espais, horaris i equip
disponible per a cada activitat.

• En la mesura del possible els grups
es faran respectant els ja fets a
l’escola.

• El Pla d’Escoles permet que en el
menjador i a les extraescolars els
grups estables interactuïn.



CONSIDERACIONS PRÈVIES

• La distància de seguretat recomanada és de 1,5 
metres.

• En relació a la distància recomanada, les autoritats sanitàries
diuen que:
• Aquest 1,5 metres són especialment importants en els

espais tancats, que requeriran ventilació i neteja.

• Quan un monitor/a s’hagi d’apropar a un infant, (cures,
canviar roba, etc.) anirà amb l’equip de protecció
(mascareta).

• En cas que un infant presenti símptomes o doni positiu
en la COVID-19, s’informarà a la direcció i es seguirà el
protocol de les autoritats sanitàries vigent en aquell
moment.



ENTRADES I SORTIDES 

• Entrada i sortida esglaonada per unitats de
convivència amb el monitor/a. (Per franges de entre
5’ – 10’)

• Els infants formaran part d’una família, on cada
grup a escollit el seu propi nom de riu:

P4 i P5 – Riu Ebre

1r – Riu Po

2n – Riu Nil

3r – Riu Sena

4t – Riu Amazones

5è – Riu Tajo

6è – Riu Foix



ENTRADES I SORTIDES 

• Els monitors/es de Cicle Infantil recolliran
als infants a les aules corresponents i
passaran llista al menjador.

• La monitora de Cicle Inicial, espera als nens
i nenes a la porta del menjador. els porten
les mestres corresponents

• Cicle mitjà, les monitores recullen els
infants al pati i passen llista allà

• Cicle superior, les monitores recullen els
infants al pati i passen llista allà



• Cada cop que un grup surti o entri del
menjador, aula, pati..., passa pel
procediment de desinfecció. (Rentat de
mans, gel hidroalcohòloc, etc.)

• S’evitarà l’entrada i sortida de famílies
a l’escola.

ENTRADES I SORTIDES 



• Els patis estaran delimitats per als diferents 
grups de convivència o grups estables 
(pactats prèviament amb l’Escola i l’AMPA)

P3 – Va a descansar/dormir desprès de dinar

P4 i P5 – Pati d’Infantil (mateix que a l’escola)

1r i 2n – Sauló, el qual està dividit en dos. 
Canvien de costat un cop a la setmana

3r, 4t, 5è i 6è – estan a la pista, la qual ja està 
delimitada en 4 zones (igual que a l’escola)

MOMENTS DE LLEURE

• Quan els grups de convivència o grups 
estables hagin d’estar a prop d’un altre 
grup estable, serà obligatori l’ús de la 
mascareta.

• Els dies de pluja s’utilitzarà el gimnàs i el 
menjador. Sempre delimitant els espais



• L’equip de monitors/es sempre portaran la 
mascareta durant les 2,5h que dura el servei 
de migdia. 

• L’equip de cuina, farà us durant tota la seva 
jornada laboral de la mascareta, així com en 
la preparació d’aliments en cru i emplatat.

• L’equip vetllarà pel bon funcionament i per la 
seguretat dels infants

EQUIPS: MONITORS/ES I 
CUINA

• Organització:

Cuiner (Responsable de vetllar pels àpats)

Coordinadora (Responsable de vetllar pel 
bon funcionament i organització de l’equip i 
la seguretat dels infants)

Cicle Infantil (P3, P4 i P5) – 2 monitores

Cicle Inicial (1r i 2n) – 1 monitora

Cicle Mitjà (3r i 4t) – 1 monitora

Cicle Superior (5è i 6è) – 1 monitora



EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES

• Inscripció al servei corresponent, via APP

• Comunicar al·lèrgies, intoleràncies,
patologies, símptomes...

• Declaració responsable per participar a
l’activitat que acrediti l’estat de salut del
participant (serveix la mateixa que la de
l’escola).

• En el cas de les acollides del matí les
famílies ens hauran d’informar de la
simptomatologia i temperatures dels
infants.



Mesures 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),
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.



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 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).

• A cada taula dinarà un grup de convivència o grup estable, separats dels 
altres grups. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en 
una o més taules. Es mantindrà la separació entre les taules de grups 
diferents. 

• En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà 
deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància de 1,5m.

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



NETEJA I HIGIENE 
GENERAL

• Els Infants disposen d’una capsa amb diferents
materials per grups de convivència. Aquesta
permet l’ús diari, per al mateix grup estable.

• Si alguna persona ha d’entrar a l’escola
(càtering, 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
pactaria prèviament amb Escola i AMPA)



NETEJA I HIGIENE 
GENERAL

• A cada espai cal penjar-hi 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 (penjada a la porta 
dintre de l’armari del menajdor)



NETEJA I HIGIENE GENERAL



ACOLLIDA MATÍ

• L’Acollida es durà a terme al menjador i/o al pati que 
permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres 

• Si no es possible, tant el responsable de l’acollida com els 
infants hauran  de portar mascareta.
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. 

• Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel 
hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de 
seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que 
estiguin a l’espai d’acollida.
L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.

•
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són 
acompanyats a la seva aula de referència, i tant l’equip de 
monitors/es com els infants han de portar les mascaretes. 

• Acabat l’horari d’acollida s’haurà de ventilar, netejar i 
desinfectar l’espai utilitzat
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