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PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021
EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
1. Els centres han d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui
possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta.
2. Es pot valorar l'opció de realitzar l’acollida matinal en la zona de la pista del pati o en la zona de terra d'infantil.
3. Hi haurà una monitora a la porta d'entrada que prendrà la temperatura a cada alumne/a, en cas de temperatura
alta (37.3), no podrà entrar a l'escola, el familiar se l'emportarà al metge directament.
4. Fora d’Hores aprovisionarà de solució desinfectant, gel hidroalcohòlic i termòmetre als monitors.
5. 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.
6. Fora d’Hores formarà als monitors/as del pla d'actuació en el marc de la pandèmia.
7. Els grups es dividiran per cursos.
8. El nombre de monitors dependrà de la quantitat d'inscrits i de l'espai on es realitzi l’acollida matinal, intentarem en
la mesura que sigui possible no afecti el rebut de les famílies.
9. Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables
com els infants han de portar les mascaretes.
10. No hi haurà material de joguines, l’acollida serà amb jocs interactius (cançons, jocs de mímica, endevinalles,
converses, contes...), podran acabar els deures o estudiar sempre utilitzant cada alumne el seu estoig, llibre o
llibreta.
11. Acabat l’horari d’acollida el monitor, neteja i desinfecta l’espai.
12. Obligatori lliurar la inscripció amb la documentació requerida (Fotocòpia de DNI del tutor i de les vacunes de
l'alumne/a).
13. Les famílies signaran una declaració responsable a través de la qual faran constar que són coneixedores de la
situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.
14. Les famílies es comprometen a no portar l’infant a l’escola 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 monitors/es per tal de
poder prendre les mesures oportunes.
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15. Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes, han de comunicar als monitors/es si ha presentat
febre o algun altre símptoma.
16. 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.

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins
d’aquests símptomes presenta:
Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins
d’aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Falta d’olfacte de gust

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us
poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
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