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INTRODUCCIÓ
L’afrontament de la pandèmia per la COVID
COVID-19
19 ha implicat, per part de les autoritats
públiques, l’aplicació d’estrictes mesures de confinament, que han cercat contenir la
transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials. Igual que durant
el curs 20-21
21 durant aquest nou curs eell servei d’acollida forma part dels serveis
garantits per part de l’escola i gestionat per l’AMPA.
La situació actual segueix
ueix essent de crisi sanitària i és per això que és necessària
l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el
funcionament de la societat i, evidentment, també canvien el funcionament del nostre
sistema educatiu. Caldrà, don
doncs,
cs, que responsables, famílies, docents, treballadors de
l’escola i la resta del personal s’involucrin i es comprometin per garantir els dos grans
pilars que poden fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat dels
casos. L’obertura del
el nostre Centre, per tant, es farà tenint en compte les dades
d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses; segons la
situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent. Òbviament, les famílies
tindran informació de totes les mesures adoptades a l’Escola, en relació amb la
prevenció i control de la Covid
Covid-19.
OBJECTIU DEL DOCUMENT
Aquest document pretén establir les bases per tal que el servei d’acollida del curs 202
20212022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció
de la salut de les persones usuàries del servei, així com de la resta dels estam
estaments
educatius. Dins de la màxima normalitat possible, es tindrà màxima cura de la higiene i
condicions
ons adequades per al correcte funcionament del servei d’acollida.

FONAMENTS DEL SERVEI
a) Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració iimprescindible
mprescindible de tots els integrants
de la comunitat educativa ––incloses les famílies–,, l’escola vol continuar sent un espai on
l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
b) Salut
La salut dels i les alumnes, docents, m
monitors
onitors i altres persones treballadores del centre
és una prioritat per a tota la comunitat educativa del centre Vall de Palau, tant per part
de l’AMPA com de la pròpia escola. Totes les mesures preses estan adreçades a reduir
la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat dels possibles casos i contactes, i
segueixen com correspon les últimes indicacions de l’administració catalana.
c) Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb
la realitat dels centres educatius del nostre entorn. El marc educatiu que proposem
mira de ser de fàcil adaptació, per si canviessin les circumstàncies del context
epidemiològic.
PRINCIPIS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Els dos pilars actuals que ajuden al control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos detectats.
1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ EL MÀXIM D’ESTABLES POSSIBLE
Es proposa l’organització escolar entorn a grups de convivència el màxim d’estables
possibles. Tot i amb això, es mantindran tres grups separats per tal d’intentar garantir
les mesures de seguretat de la COVID
COVID-19.
19. També es mantindran els espais establerts per
a cada grup per disminuir la mobilitat pel centre durant el servei i es faran ús dels espais
exteriors sempre i quan sigui possible. Serà primordial enviar la inscripció del servei
d’acollida aquelles famílies que saben del cert que necessiten el serve
serveii per tal de tenir

un control acurat del nombre d’infants per grup i poder realitzar aquests amb un
nombre adequat d’infants.
ORGANITZACIÓ DELS CURSOS I ESPAIS
FRANJA

CURSOS

ESPAI

PETITS

P3-P4
P4-P5

ANGLÈS / PATI INFANTIL

MITJANS

1R-2N
2N-3R

BIBLIOTECA / PISTA

GRANS

4T-5È
5È-6È

RELIGIÓ O POLIVALENT / PATI DE LA U

2. HORARIS D’ENTRADA DELS I LES INFANTS

Els horaris d’entrada dels infants es realitzarà per franges horàries de mitja hora: 7.30,
8.00 i 8.30h.
Les famílies no podran accedir al recinte escolar, una monitora els esperarà a la porta
d’entrada de l’escola i els infants entraran SOLS acompanyats per aquesta.
S’hauran de respectaran estrictament aquests horaris d'entrada.
3. EQUIP DE MONITORES.
Hi haurà una monitora fixe per a cada grup
grup.
L’equip de monitores, que portaran mascaretes quirúrgiques en tot moment i
desinfectaran els espais, taules, cadires, material i airejar les aules emprades.
4. PROTOCOL D’ENTRADA
Els i les infants hauran de portar mascareta posada i una mascareta de recanvi dins la
motxilla. Cadaa monitora tindrà mascaretes d’emergència per a possibles contratemps.
Les monitores faran un control de temperatura i s'aplicarà gel hidroalcohòlic per a la
higiene de mans a l’entrada. En el cas de marcar una temperatura superior a 37’5º
l’alumne no podrà accedir al centre i s’iniciarà el protocol d’actuació per símptomes d
de
Covid-19.
Els infants es distribuiran en els espais assignats.

5. PROTOCOL D’ESTADA
Els infants realitzaran amb normalitat les tasques habituals del servei d’acollida, sempre
mantenint la distància de seguretat, en la mesura del possible, i amb la mascare
mascareta
posada en tot moment per tal de garantir la seguretat.
La higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar els contagis, pel que
es realitzarà rentat de mans en les següents situacions:
A l’arribada i a la sortida dels espais comuns.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida als espais alternatius)
L’escola no guardarà menjar de cap alumne, i haurà de portar l’esmorzar de manera
diària, amb una bosseta a part i amb unes estovalles individ
individuals
uals que guardarà després
d’esmorzar. Durant l'esmorzar s'assegurarà la distància de seguretat amb la resta de
companys i companyes.
En cas de que les monitores detectin símptomes i/o febre a algun alumne durant el
servei, aquest serà acompanyat immediatam
immediatament
ent per la monitora de suport a un espai
separat de la resta del grup i es trucarà a la família per tal que el puguin venir a recollir.
En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al telèfon d’emergències:
061.
La família és, en tot moment
moment,, responsable de la salut dels seus descendents, les
treballadores de l‘escola han de garantir la salut de la comunitat educativa.
La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valoració i els professionals
sanitaris informaran del protocol a seguir. Hi haurà una infermera d'Atenció Primària
que actuarà d'enllaç amb l'escola.
La família haurà d’entregar signat el full de compromís de responsabilitat el primer dia
d’assistència al servei, aquest garanteix que la família es coneixedora de la situació, dels
protocols i es responsabilitza d’actuar seguint les mesures establertes en cas de tenir
simptomatologia compatible amb la Covid
Covid-19.

6. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ.
Per disminuir el risc de transmissió dels espais interiors es deixaran le
less finestres obertes
durant el servei, sempre que sigui possible (tenint en compte la climatologia o els
sorolls exteriors).
La neteja i la posterior desinfecció d’espais, superfícies i material es realitzarà
diàriament, una vegada acabat el servei, per par
part de les monitores.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus, per aquest
motiu, es potenciaran aquelles activitats escolars que puguin fer
fer-se
se a l’aire lliure.
Per a la gestió de residus es prendrà les mesures necessàries perquè els mocadors i les
tovalloles d’un sol ús, es puguin llençar en contenidors amb bosses, preferentment amb
tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus
personals d’higiene, s’hauran de llençar als contenidors de rebuig.
En el cas que alguna persona presenti símptomes de la malaltia mentre es troba a
l’escola, el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat, es dipositarà en doble
bossa tancada abans de llençar
llençar-la amb la resta de residus.
L’AMPA es compromet a dotar de tot el material higiènic i sanitari necessari per a
realitzar el servei d’acollida de manera segura.

