
PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 A 
EULÀLIA BOTA 

 

Durant el curs 2020-2021, 7 d’aventura realitzarà un conjunt d’extraescolars a les instal·lacions de l’Escola 

Eulàlia Bota. Com entitat som conscients del context actual i ens comprometem a respectar i complir les 

mesures de prevenció i seguretat que dicten el Departament d’Educació i el Departament de Joventut. 

 

En aquest document s’exposen totes aquestes mesures preventives i sanitàries que es realitzaran a les 

instal·lacions del centre un cop s’iniciïn i durant les activitats d’acollida i ludoteca. Aquestes mesures ens 

ajudaran a crear un espai segur per poder realitzar l’activitat sense problemes i ens seran útils per reduir el 

nombre de contagis i possibles casos de transmissió. 

 
OBJECTIUS 

 Assegurar la realització del servei en un marc segur i de protecció. 

 Vetllar per la salut i seguretat dels participants, treballadors i famílies. 

 Tenir un control de possibles casos i situacions de risc. 

 Donar una resposta immediata i segura davant d’un cas o possible situació d’infecció. 

 
Mesures generals 

1. El responsable legal del participant i l’equip de monitoratge haurà de signar una declaració de 

responsable, assegurant que la persona que durà a terme l’activitat reuneix totes les condicions de salut 

i que és coneixedor del context actual i el risc que comporta. Aquesta declaració s’haurà d’entregar via 

online quan es realitzi la inscripció o el primer dia de l’activitat en format físic. 

 

2. Només les persones que realitzen l’activitat, és a dir, dirigent de l’activitat i participants, podran accedir 

al recinte on es desenvolupa l’activitat. 

 
3. Ús dels lavabos no recomanat, en cas necessari dins dels lavabos només hi podrà estar una persona. Si 

fos necessària l’assistència del responsable de l’activitat, es faria amb mascareta. No es podrà beure de 

les aixetes i fonts, només es faran servir per omplir ampolles i cantimplores d’aigua i rentar-se les 

mans. 
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4. Entrades i sortides del centre: 

• De forma esglaonada 

• Amb mascareta 

• Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic 
 

 
5. Abans de començar cada activitat, es prendrà la temperatura a tots aquells participants que accedeixin 

al recinte de l’escola al matí. En el cas, que hi hagi una persona que tingui dècimes, febre o algun 

símptoma de la COVID-19, es trucarà a la família o tutor legal, per informar i perquè el recullin en el cas 

que no pugui marxar sol del recinte. 

 

En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 

les mesures seran les següents: 

1. La persona en qüestió se la portarà a un espai d’ús individual. 

2. Se li col·locarà una mascareta, a la persona que queda al seu càrrec també. 

3. Es contactarà amb la família o tutors legals perquè vinguin a buscar l’infant. 

4. Si presenta una simptomatologia molt greu també es trucarà al 061. 

 
Com es duran a terme els serveis d’acollida i ludoteca? Les mesures que es duran 

a terme en aquestes activitats són les següents: 

 Grups estancs de convivència, respectant el grup bombolla marcats pel centre. 

 L’equip de monitoratge sempre portaran la mascareta. 

 Infants de p3 a p5, ús mascareta recomanat. 

 Infants 1er a 6è, ús mascareta obligatori. Només se la podrien treure en cas de portar esmorzar. 

 Ús lavabos no recomanat durant aquesta estona. 

 Es garantiran 2,5m² de superfície mínima per participant. 

 Les activitats sempre es realitzaran en espais oberts. Sempre que la climatologia ho permeti. 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat i durant la pausa d’hidratació. 

 El material que s’hagi utilitzat es desinfectarà després del seu ús. 

 No estarà permès l’accés de les famílies al centre. 

 Els pagaments en efectiu no es podrà realitzar al centre, serà necessari abonar-ho a les oficines de 7 
d’Aventura. Es gestionarà un servei de “packs prepagament” per facilitar el pagament a les famílies. 
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Distribució dels espais 

- Acollida:  

Horari de 7.45 a 8.50 

Entrada: Porta principal 

Distribució dels participants en 3 grups, segons curs. Es pot portar l’esmorzar. 
 

Grup 1. Espai menjador: Infants de cicle Infantil (P3- P5).  
 

Els participants en aquest espai podran pintar, mirar contes, utilitzar les joguines, plastilina, entre d'altres 

propostes tranquil·les. Si un grup té un material, no el podrà passar a un altre grup en el mateix dia. Tindran 

música ambiental relaxant i acollidora en aquest espai. 
 

Grup 2 i 3. Espais gimnàs i pati (intercanviables). 
 

Grup 2. Infants de 1r a 3r de Primària 
 

Grup 3. Infants de 4t a 6è. 
 

Els Grups 2 i 3 anirien rotant setmanalment en l'ús dels espais. Amb climatologia adversa, pluja o molt fred, es  

pactaria amb l’escola un espai (aules) i el monitoratge controlaria els diversos espais. En el pati i gimnàs, cada curs 

tindria assignat un espai de joc. 

 
 

Ludoteca:  

Horari de 16.20 a 17.30 

Sortida: Porta menjador 
 

Distribució dels participants segons els grups. 
 

Els infants d’Infantil (P3 a P5), es farà recollida a les aules a les 16:30. Els infants de Primària, de 1r a 3r es farà 
recollida a les aules, i de 4t a 6è hi haurà un punt de trobada.  
 
La Ludoteca utilitzarà els espais de menjador, pati i gimnàs. Es farà calendari d'ús dels espais, segons programació 
d’activitats.  
La primera franja horària (16.30 a 17h) serà un espai per berenar i activitats tranquil·les al menjador. Els infants 
estaran distribuïts per taules en funció del seu curs. En aquesta primera franja es poden recollir als infants per la 
porta del menjador. Les famílies no podran accedir en cas al centre per recollir als infants, l’equip de monitoratge i 
coordinació realitzarà aquesta tasca. 
La segona franja horària (17 a 17.30) es faran activitats senzilles programades i distribuïts segons curs i inscripcions, 
sempre vetllant per mantenir la distància de seguretat. S'utilitzarà l'espai de pati o del gimnàs.  
 
Es recomana a les famílies que vinguin a buscar als infants de la ludoteca o abans de les 17h o ja fins les 17:30, 
evitant venir en mig d'aquesta franja si no és per alguna necessitat especial, així es pot garantir un millor 
funcionament de la ludoteca i la realització d'activitats dirigides.  
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Si alguna família ve a recollir a l’infant entre les 17h i les 17:30h, haurà de venir per la porta de c/Fernando Pessoa i 
serà la coordinadora la que vagi a buscar a l'infant.  
 
La programació de les activitats dirigides, es facilitarà de forma trimestral, i adaptant-se sempre al context del 
moment. 
 
 

Totes les mesures que s’exposen respecten la coherència amb el context actual, en el cas que aquest canviés, 

aquestes mesures són adaptables a una nova situació. 


