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Responsable de seguretat i higiene: 

Tal com aprova el PROCICAT i amb relació als criteris generals per a 

l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020 i davant la situació que 

aquest any ens tocarà viure en la realització de les activitats extraesolars, lleure 

3D crearà la figura de “responsable de prevenció de  seguretat i higiene”. 

 ROSA MARIA  ALSINA GIMÉNEZ ,  D.N.I. 38.819.246-F 

La persona responsable de la prevenció de seguretat i higiene serà 

l’encarregada de: 

 Vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document. 

 Garantir la formació i informació d’aquestes mesures a l’equip de 

monitors i dirigents, als infants que participin en les activitats i a les 

seves famílies. 

Aquest responsable acredita que ha realitzat la formació destinada a conèixer 

les mesures de protecció i la detecció de símptomes,  mitjançant la certificació 

de la Direcció General de Joventut.  

Tanmateix  també serà l’encarregada de contactar amb el CAP per tal d’establir 

el protocol de comunicació entre ells davant de qualsevol incidència, 

especialment les relacionades amb la COVID 19. 

Aquesta responsable serà també la persona de contacte amb les famílies per a 

qualsevol dubte o comunicació. 
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E.I.A.A.M  Expedient de la pròpia activitat: 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-21 

 

Dimensió pedagògica: 

En la realització de les activitats extraescolars i de manera excepcional, aquest 

any  inclourem en les nostres activitats, jocs, tallers, cançons i dinàmiques que 

permetin als infants compartir, prendre consciència i aprendre a conviure amb 

l’experiència de la COVID 19. 

Durem a terme activitats noves específiques i n’adaptarem d’altres que ja 

puguin conèixer els infants  per tal  que els ajudin a sensibilitzar-se buscant 

mecanismes que ens permetin garantir la seguretat. Aquestes sempre estaran 

pensades i programades segons l’edat del grup de convivència. 

Aquestes activitats estaran pensades per assolir uns objectius, prendre 

consciència de la situació i sobretot garantint la distància de seguretat de 2 m 

entre els participants del grup. 

 

 

Desplaçaments: 

Durant la nostra activitat no hi haurà desplaçament dels infants per part nostre 

amb vehicle propi  ni autocar. 

Aquests ja seran a l’escola a l’inici de l’activitat i marxaran amb els seus 

familiars amb vehicle particular. 

Els nostres desplaçaments, si es fan durant l’activitat seran a peu per realitzar 

alguna sortida pels voltants de la població. 
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Organització dels grups: 

Les nostres activitats estan dissenyades per a realitzar-se amb grups de 

convivència. 

Aquests grups de 10 infants com a màxim, estaran organitzats per edats i per 

activitat específica i cada grup tindrà assignat un monitor/a.  

D’aquesta manera podrem dur a terme un aïllament ràpid en cas de possibles 

contagis. 

Aquest monitor/a es relacionarà sempre amb el seu grup d’infants i serà 

l’encarregat/da de vetllar per les normes de seguretat i higiene establertes. 

Tanmateix disposarem de la figura de corre torn per tal que sigui de suport en 

el qualsevol  grup que ho pugui necessitar en algun moment i/o activitat. 

El responsable de seguretat i higiene formalitzarà i disposarà de:  

 

 llistats d’assistència de cada grup de convivència amb el nom del seu 

monitor/a. 

 Graella d’activitats de cada grup, espais i horaris que ocuparà per a 

realitzar-les. 

 

Responsables: 

Rosa Maria Alsina Giménez:  

 Títol de directora núm. 17104 

 Responsable de seguretat i higiene i corre torn. 

Sara Roura Pons:  

 Títol de directora de lleure núm. 17108 

 Responsable de seguretat i higiene i corre torn. 
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Pla de confinament: 

El nostre pla estableix el procediment a seguir en cas que sigui necessari dur a 

terme un confinament. Aquest pla consisteix en: 

 Mecanisme de comunicació interna:  

El monitor del grup farà coneixement a la responsable de seguretat i 

higiene en el cas d’observar algun infant amb símptomes. 

 Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats: 

 

 La Responsable de seguretat i higiene comprovarà l’estat de l’infant i 

trucarà a la família i al CAP del municipi o al 112 segons cregui 

convenient. 

 Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de 

dades de traçabilitat:  

La responsable de seguretat i higiene facilitarà als responsables sanitaris 

la informació necessària perquè l’infant pugui ser atès. 

 Identificació de la zona d’espera. 

En el període d’espera de la recollida de l’infant per part de la família, la 

responsable de seguretat i higiene es traslladarà amb el possible infant 

afectat en una aula del centre aïllada de la resta del grup. Ambdós 

utilitzaran la mascareta durant aquest temps. 

  

La resta de participant del grup de convivència del possible infant 

contagiat podrà seguir participant de l’activitat prenent totes les 

mesures de seguretat i higiene a l’espera de conèixer si el company és 

portador del virus o no. 

En el cas que sigui positiu, s’hauran d’aïllar a tots /es els infants d’aquell 

mateix grup i no podran venir a l’activitat durant el període d’incubació 

que és de 15 dies. 
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Documentació necessària per a la participació: 

 

Per tal de formalitzar la inscripció a l’activitat serà imprescindible tenir la 

següent documentació de l’infant participant i de la seva família: 

 Full d’inscripció i autoritzacions signades pels pares i/o tutors. 

 Fotocòpia de la targeta del CATSALUT de l’infant. 

 Declaració responsable signada pels pares i/o tutors. 

Aquesta documentació haurà d’estar complimentada abans de l’inici de 

l’activitat, en cas que no sigui així l’infant no podrà iniciar-la. 

 

 

Protocol de comunicació entre Lleure 3D, salut pública i famílies: 

La nostra responsable de seguretat i higiene, així com també el nostre equip de 

monitors/es som coneixedors d’aquest protocol i garantirem les condicions per 

ser complerts de manera efectiva. 

Per tant: 

Farem arribar a les famílies una check –list a les famílies  per tal de fer una 

volaració de salut del seu fill/a i aquestes  s’hauran de comprometre a realitzar-

la a l’infant cada dia abans de portar-lo a l’activitat i comunicar a la responsable 

de salut i higiene el resultat si hi ha símptomes, en aquest cas l’infant no podrà 

realitzar l’activitat. 

En el cas que sigui necessari facilitarà les dades al CAP del municipi, i segura el 

`protocol establert de confinament. 
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Protocol de manipulació d’aliments, neteja i desinfecció: 

Per tal de garantir el compliment d’aquest protocol, lleure 3D hem creat un 

document dissenyat per ser entregat a les famílies i per difondre als nostres 

infants i monitors  assenyalant què podem fer i què no podem fer per tal de 

garantir la seguretat i evitar contagis. 

 

 Penjarem grafies i fulls informatius a les parets dels espais que siguin força 

visuals i atractius per tal de facilitar als infants la integració de les normes de 

seguretat i higiene. 

 

Prevenció en l’àmbit de la salut: 

Rentat de mans:  

 El rentat de mans es farà de manera sistemàtica abans i després de cada 

activitat. 

 Aquest hàbit es farà per grups de convivència seguin un ordre i 

mantenint la distància de seguretat. 

 Disposarem de saboneres dosificadores i de paper assecant d’un sol ús. 

 Disposarem també de dosificadors amb solució hidroalcohòlica repartits 

en diferents punts estratègics per tal de facilitar-nos la desinfecció 

ràpidament. 

Mascaretes: 

Cada infant arribarà a l’activitat amb la seva mascareta posada, en arribar a 

l’activitat, el monitor/a  li traurà i li posarà dins d’una bossa amb el seu nom 

per tal de tornar a ser utilitzada en el cas que sigui necessari. Aquesta 

mascareta es retornarà per sortir de l’activitat i les famílies en seran les 

encarregades de neteja i desinfecció. 

 Disposarem de mascaretes a l’abast dels monitors i  aquestes seran 

reutilitzables, cada monitor tindrà la seva. 
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 Disposarem també de mascaretes d’un sol ús per utilitzar només en cas 

de força major. 

  Utilitzarem mascareta sempre que: 

 Quan no es pugui garantir la distància de seguretat. 

 En el cas que sigui necessari fer un trasllat. 

 En el cas que sigui necessari que una persona diferent de l’equip dirigent 

entri en contacte amb el grup de convivència encara que es mantingui o 

no la distància de seguretat. 

 

Esmorzars i berenars: 

Cada infant portarà el seu esmorzar/berenar de casa. 

Les famílies procuraran i facilitaran que aquest sigui de manera més autònom 

possible pel seu fill/a. 

Cada infant portarà el seu bidó d’aigua que mai serà compartit i només podrà 

tornar a emplenar si és necessari el seu monitor. 

No es podran utilitzar tovallons de roba, caldrà que en portin d’un sol ús. 

No es podrà fer ús de la font del pati de l’escola.  

 

El monitor/a serà l’encarregat/da de supervisar un bon servei de l’àpat, garantir 

la seguretat i la neteja i desinfecció de l’espai abans i després de l’àpat així com 

també dels aliments i estris de utilitzats. 

Els infants seuran a les taules de manera estratègica respectant les distàncies 

de seguretat. 
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Entrades i sortides. 

Les entrades i sortides del les extraescolars  estaran organitzades per torns dels 

grups de convivència. 

Es faran alternant els  accessos a l’escola i respectant la distància de seguretat 

d’infants/ i famílies. 

 Servei d’Acollida Matinal: 

L’entrada serà  de manera esglaonada. La persona responsable  sortirà a 

rebre el infant  a l’entrada corresponent. 

A les 8.55h els monitors acompanyaran als infants al punt de trobada 

corresponent ( ja pactat amb direcció)i l’entregarà al mestre/a 

 Ludoteca migdia: 

El monitor/a responsable recollirà  als alumnes a la sortida per els patis 

interns de l’escola  i els durà a l’aula ordinària corresponent. 

 Activitats extraescolars: 

El monitor/a recollirà els infants a les aules i tot seguit aniran al punt 

estratègic on es farà l’activitat .  

(Gimnàs, pati, sala de psicomotricitat, aula polivalent....) 

L’entrega dels alumnes als pares serà a la porta de sortida que us 

indicarem . Ho farem de manera esglaonada. 

Els pares no podran entrar a l’escola si no és una causa molt justificada. 

Si algun dia plou el recorregut serà pels passadissos interns de l’escola. 

 

 

Comunicació als pares:  

A l’inici de les activitats farem una reunió informativa  amb les famílies de 

manera telemàtica o bé mitjançant correu informatiu per explicar la normativa 

de les activitats i aclarir dubtes.  

També els hi farem arribar aquesta normativa  de manera més visual a través 

del correu electrònic i/o WhatsApp. 
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Crearem grups de Whats amb un pare/mare de cada infant per grup de 

convivència per poder mantenir el contacte dia a dia. 

 

EIAAM Expedient de la instal·lació: 

Espai:  

Les nostres activitats es duran a terme en els centres educatius i disposarem 

d’aules superiors a 40 m2. 

Per tant podrem assegurar que cada infant d’un grup de convivència disposarà 

de 4 m2 per tal de garantir la distància de seguretat entre els seus companys de 

grup. 

Higiene: 

Punts de rentat de mans:  

Aquests es trobaran repartits entre les diferents àrees de treball dins i fora de 

l’escola, aules i espais aire lliure. 

Punts estratègics de solució hidroalcohòlica:  

Repartirem també de manera estratègica i farem coneixedors als infants de 

dispensadors amb solució hidroalcohòlica per fer-ne ús de manera sistemàtica. 

 

Neteja del material i mobiliari, aules i patis: 

Aquests seran desinfectats abans i després del seu ús. 

Tindrem especial cura de poms, portes finestres, baranes, taules, cadires... 

Organització de material per grups. 

Disposarem també de una graella organitzativa per poder compartir certs 

materials, procurant que cada grup disposi del seu. 

En el cas d’haver de compartir es farà una desinfecció abans i després de ser 

utilitzat 
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Ventilació: 

La ventilació de les aules i espais, es farà de manera periòdica, un mínim de tres 

cops al dia durant deu minuts i a l’inici i finalització de l’activitat. 


