MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ GENERALS DINS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021
La Generalitat ha marcat unes línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar les activitats extraescolars
dins del centre educatiu aquest curs en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID19.
Les activitats extraescolars son especialment rellevants en la fase post-confinament:
 L'aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la
protecció, i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges..
 La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el
contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.
Així doncs hem establert uns criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la realització d’aquest
projecte de EXTRAESCOLARS 2020-2021. S’han emès una sèrie d’indicacions generals amb l’objectiu de
minimitzar el risc de contagi entre infants, adolescents i monitors/es, i de totes elles amb la resta de la població.

PROTOCOLS QUE SEGUIREM
 PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT
-

Es demanaran uns requestis sanitaris per participar de l’activitat a l’hora de formalitzar la inscripció:
Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19, Calendari de vacunes
actualitzat...
El tutor/a legal del infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable,
de que el infant reuneix els requisits de salut i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies i risc que comporta.
Hi haurà un monitor/a per cada 12 participants.
Hi haurà responsable de higiene i seguretat amb una prèvia formació especifica realitzada per el
Departament de Salut.
Vetllarem pel manteniment dels 1,5 metres de distància entre els participants durant tota l’activitat.
A les activitats i accions mantindrem la distància física entre totes les persones participants, treballant en
grups de convivència de l’escola i evitant que els infants es toquin la cara.
Evitarem activitats de contacte físic i proximitat des de el tronc superior del cos a les cares.
Punts de rentat de mans: A cada lavabo trobarem un pot de sabó i paper per eixugar-nos les mans i la
sala hi haurà un gel hidroalcohòlic per poder fer la neteja necessària abans i desprès de cada activitat.
Ús de mascaretes: Tots els infants i educadors hauran de portar una mascareta durant l’activitat. A
l’activitat esportiva portaran la mascareta durant els desplaçaments dins de l’escola fins el espai on es
realitza l’activitat física.

 COMUNICACIÓ INTERNA EN LA CONEIXENÇA D’UN CAS
Quan algun adult acompanyant detecti en algun infant o company algun dels símptomes relacionats amb el COVID19 ( febre, tos, dificultat respiratòria, congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o dolors
musculars):
1.
2.
3.
4.

Aïllarà al infant del seu espai de referència.
Avisarà al Responsable d’higiene i salut.
Aquest trucarà a la família en cas de símptoma lleu per a que el portin al CAP de referència. En cas de
veure un símptoma greu ( dificultat respiratòria, vòmits o diarrea freqüents amb afectació estat general,
dolor abdominal intens i confusió tendència a adormir-se), primer es trucarà al 061 i desprès a la família.
Informarem a l’escola.

En cas que sigui un POSITIU EN COVID-19 des del CAP ens enviarien el servei d’epidèmia i ens faria el protocol a
seguir.
Els infants que hagin estat en contacte amb el infant en qüestió haurien de guardar l’aïllament dels 15 dies.

En cas que sigui NEGATIU EN COVID-19 l’infant podrà tornar a l’activitat.

 COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES DELS AFECTATS
-

Amb la família del infant amb simptomatologia se’ls fa la trucada en el moment de la detecció.
Amb les famílies dels infants que hagin estat en contacte amb el infant amb simptomatologia, en el
moment que els vinguin a recollir se’ls informarà de la situació.

 ENTRADES I SORTIDES:
Entrades:



El monitor/a anirà a buscar als infants a l’aula o el mestre els portarà a l’hora de sortida al espai
pactat.
Quan estigui tot el grup anirem a l’espai d’activitat.

Sortides:



Els monitor/a entregarà a les 18.00h o 18,15h als infants a la porta principal de l’escola, les famílies
estaran esperant a fora mantenint les distàncies.
En tot moment amb mascareta.

ESPAIS I SALES
-

Cada activitat tindrà un espai diferenciat escollit per l’escola i no compartit durant l’horari amb altres
companys/es, que es ventilarà abans i desprès del seu ús. Sempre que sigui possible les finestres i portes
estaran obertes.
Hi haurà 1 gel hidroalcohòlic que els infants faran servir sempre que sigui necessari.
El material personal dels infants estarà separat i cadascú tindrà el seu espai per deixar el material.
A cada sala hi haurà un paquet de mascaretes higièniques i un paquet de guants pels monitors per si són
necessaris.
El monitor/a s’encarregarà de la desinfecció de la sala un cop finalitzi l’activitat.

MATERIAL
-

Cada grup tindrà el seu material que no serà compartit amb els altres grups.
El material es netejarà i desinfectarà desprès de cada ús.

LAVABOS
-

A cada lavabo hi haurà un dispensador de sabó i els infants al entrar i sortir hauran de rentar-se les mans.
Hi haurà cartells recordant als infants la importància de rentar-se les mans abans i desprès d’anar al
lavabo.
Hi haurà paper per eixugar-se i paperera amb pedal i tapa.

Des de KampiKi Pugui farem que aquest curs 2020-2021 els infants i joves puguin
continuar gaudint d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.

