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Fitxa de seguretat de l’espai 

Nom activitat: LECXIT Horari: Dilluns de 16.30h a 17.40h. (arribada dinamitzadores a les 16.15h.) 

 Responsable espai: Departament d’Ensenyament de la Generalitat. A cada centre educatiu, la 
figura responsable és la de la direcció del centre. 

Petició de l’activitat: La secció/departament d’Educació de l’Ajuntament (organitzadora de 
l’activitat) ha fet una petició per la realització de l’activitat a l’Escola Joan Maragall. 

Espais d’ús:  

Espais per activitat i  espais complementaris amb aforament màxim per espai:  

 Espai 1: Aula 5è X  (grup 5è). Aforament màxim de 6 infants + 1 dinamitzadora 

 Espai 2: Aula 4è X (grup 4t). Aforament màxim de 6 infants + 1 dinamitzadora 

 Espai de Rebuda: 4t a la porta de la biblioteca que dona al pati: punt de trobada 
5è: Porxo del pati. 

 WC i neteja mans grup 5è: el seu lavabo d’horari lectiu 

 WC i neteja mans grup 4t: el seu lavabo d’horari lectiu 

 Espai aïllament preventiu: Biblioteca 

Funcionament de l’espai durant l’activitat:  

 Accessos: Sempre per la porta de c/Per Pau Casals?? 

Descripció itinerari (en cas de ser activitat en espai interior) de sortida, Entrada i entre els 
diversos espais de l’activitat:  

16.15h: Dinamitzadores arriben al centre per la porta del c/Per Pau Casals?? 

16.30h: Dinamitzadores reben grup de 4t a la porta de la Biblioteca que dona al Pati, i 
al grup de 5è al Porxo del pati. S’apliquen les mesures de control, higiene i neteja dels 
participants prèvies a l’activitat. Mentrestant, es desinfecten els espais Lecxit.   

16.40h: Grup 4t  accedeix a l’aula de xx. Grup 5è accedeix a xxx.   

17.30h: S’apliquen les mesures de neteja i higiene prèvies a la sortida de l’activitat. 

17.40h: Sortida per la porta del c/Per Pau Casals?? A confirmar. 

Pla de neteja i desinfecció: 

 Neteja i desinfecció del/la responsable de l’activitat:  
Caldrà netejar i desinfectar el material utilitzat al finalitzar l’activitat (els propis infants 
sota la responsabilitat de la dinamitzadora. 

 Neteja i desinfecció del/la servei de neteja de l’espai:  
Caldrà desinfectar les aules, les superfícies de les taules,  cadires i espais on s’hagi 
produït l’activitat després de cada grup.  
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Ventilació: 

Sempre que la configuració de l’espai on es realitza l’activitat ho permeti, es procedirà a fer 
ventilació natural de l’espai com a mínim abans i desprès de l’Activitat i per un temps 
recomanable de 15 minuts. Si és possible es fomentarà la ventilació natural inclús durant el 
desenvolupament de l’Activitat. 

Altres (si es considera necessari): 
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Pla de seguretat de l’activitat: 

Nom activitat:LECXIT  

Descripció de l’activitat:  
El Lecxit és una activitat educativa que s’emmarca en l’horari extraescolar i que es du a terme 
dins del centre (activitat nº9 de l’annex 2). 

Es proposa fer LECXIT híbrid combinant el contacte amb el voluntariat de manera telemàtica 
junt amb la dinamització d’activitats grupals de foment de la comprensió lectora. 

L’activitat consistirà en l’elaboració de dos grups màxim de 5/7 persones cadascun, els quals 
una setmana realitzaran el contacte amb el seu voluntari o voluntària de manera telemàtica i, 
la següent, la dinamització lectora. 

Un grup estarà format pels i les alumnes de 4t i un altre grup estarà format per les i els 
alumnes de 5è. 

Pel que fa a les sessions telemàtiques, l’infant i el seu mentor/a realitzaran les sessions LECXIT 
a través d’una plataforma digital. Aquestes sessions requeriran d’una planificació prèvia per tal 
de poder determinar quin llibre es vol llegir i aconseguir-lo ambdós, ja sigui en format digital o 
bé en paper. 

D’altra banda, les sessions de dinamització lectora vindran donades per dos tipus d’activitats. 
La primera consisteix en l’elaboració de diversos vídeos on les persones voluntàries proposin 
activitats per a realitzar a les sessions. Per tant, continuaran reforçant el vincle que s’hagi 
creat. Aquestes activitats estaran prèviament consensuades amb la persona responsable del 
projecte. I, la segona, seran activitats pensades per les dinamitzadores del programa. 

Trobada Telemàtica: Setmana prèvia de lecxit. 

Responsables: 

Organitzador/a: Aquesta activitat s’organitza des del Departament d’Educació i dins del 
programa IntersECCions, i la duu a terme la Fundació Jaume Bofill.  

Departament d’Educació (Ramon Moya) 
Fundació Jaume Bofill (Carla Escudero) 
IntersECCions (Alba Tor) 

 Secció municipal: Departament d’Educació dins del Programa InterseCCions 

Responsable/referent de l’activitat: Carla Escudero 

Centre educatiu participant: Escola MH Josep Tarradellas  

Referent centre educatiu: Marta Pino (cap d’estudis)  

Participants: Perfil participants: Alumnat de 4t i 5è de primària. Nombre participants: 12 

Personal de suport presencial: Carla Escudero  + 1 dinamitzadora en pràctiques o voluntària 

Tots/es els/les participants tenen Declaració de Responsable (punt 12 protocol): Si..... No....... 
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Comunicació d’incidències:  

En cas de produir-se qualsevol incidència, la dinamitzadora té l’obligació de comunicar-ho en 
primer terme a la responsable assignada pel centre educatiu i al coordinador del Lecxit de 
l’Ajuntament. La coordinació de l’Ajuntament ho posarà en coneixement del Departament de 
Salut i del Departament de Protecció Civil. En el cas de que la incidència sigui un possible 
contagi, la dinamitzadora avisarà a la família en primer lloc. 

 

Dinamitzadora: 

Carla Escudero 

637245684 

 

 

 

Família  

Explicar que ha de  trucar 
contactar amb CAP 

Referents centre: 

Marta Pino 

Via de comunicació:?? 

Coordinador Ajuntament: 

Ramon Moya 

689882682 

 

 

 

Protocol centre educatiu Departament de Salut Ajuntament Protecció Civil Ajuntament 

 

Material utilitzat  

Material aportat pel centre: 6 portàtils o tauletes 

 Instruccions d’ús: Al finalitzar l’activitat s’hauran de desinfectar i la dinamitzadora els 
guardarà al lloc indicat pel centre i tancat amb clau. 

Material aportat l’organització:  

Kit de Material fungible d’ús exclusiu per l’activitat permanent al centre. 
Kit de llibres permanentment de manera trimestral.  
Kit de neteja permanent al centre. 
 

 Instruccions d’ús: Al finalitzar l’activitat s’hauran de desinfectar i la dinamitzadora els 
guardarà cada aula.. 
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Pla de seguretat COVID: 

Mesures de prevenció genèriques de l’espai:  

 Aforament màxim: Als centres educatius l’aforament està supeditat als grups de 
convivència estable. Si les activitats es fan fora dels centres educatius, s’ha de pactar 
l’aforament entre el centre educatiu que assistirà i el protocol d’espais de 
l’equipament que faci l’activitat.   
 

 Ús de mascaretes obligatori a partir dels 6 anys per participants i dinamitzadors/es 
durant el desenvolupament de les activitats, així com a les entrades i sortides. En tots 
els casos s’ha d’utilitzar mascareta higiènica amb compliment norma UNE. 

 

 Distanciament físic: La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais 
tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5m en general, amb l’equivalent a un espai 
de seguretat de 2,5m² per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre 
persones que tinguin un contacte molt habitual, com és el cas dels grups de 
convivència estables.  

Mesures específiques de l’Activitat  

 Requisits d’accés del personal dinamitzador als centres educatius: 
o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. L’absència de sintomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

o No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

o En els casos del personal dinamitzador de les activitats o serveis que tingui 
contacte directe amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu 
per coronavirus (com les malalties cròniques), hauran de rebre una valoració 
del servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa per la que estan 
contractades o de l’Ajuntament, si són treballadors/es municipals.       Les 
persones que dinamitzin l’activitat, hauran de tenir accés a aquesta 
informació. 

 

 És obligatori que l’alumnat porti signada la Declaració Responsable el primer dia de 
l’activitat. 

 

 Es prendrà la temperatura a l’alumnat abans d’accedir a l’activitat 
 

 El grup de participants haurà de mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres. Cal 
garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m2. 

 És obligatori l’ús de la mascareta per participants i dinamitzadores durant el 
desenvolupament de les activitats, així com a les entrades i sortides. En tots els casos 
s’ha d’utilitzar mascareta higiènica amb compliment norma UNE. 

 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Recordem la normativa d’higiene 
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de mans als centres escolars: En infants i adolescents, abans i després d’anar al WC i 
de les diferents activitats. En el cas del personal que hi treballa, a l’arribada al centre 
(abans del contacte amb els infants), abans i després d’acompanyar un infant al WC, 
de mocar un infant, o d’anar al WC. El centre ha de garantir l’existència de diversos 
punts de rentat de mans. 

 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 
durant tota l’activitat. 

 Caldrà netejar i desinfectar el material al finalitzar l’activitat (els propis infants sota la 
responsabilitat de la dinamitzadora). 

 S’han d’explicar de forma clara i concisa les normes de seguretat i d’higiene 
establertes en aquest protocol i pactades amb el centre a l’inici de l’activitat (cada dia 
que es faci activitat). 

 El Kit de neteja i desinfecció permanent constarà de gel hidroalcohòlic, un producte 
desinfectant de neteja i rotllo de paper o similar. 

Protocol de possible contagi: 

Possible contagi: Un cop s’hagi contactat amb la família perquè vingui a recollir al/la menor, la 
dinamitzadora comunicarà immediatament la incidència a la coordinadora, al responsable del 
centre i als responsables del programa la incidència. S’ha d’explicar a la família que ha de 
contactar amb el seu CAP de referència per informar de la sospita. 

Dinamitzadora 

Carla Escudero 

637245684 

 

 

 

Família  

Explicar que ha de contactar amb 
CAP 

Referent centre: 

Marta Pino 

Via de comunicació:?? 

Coordinador Ajuntament: 

Ramon Moya 

689882682 

 

 

 

Protocol centre Departament de Salut Ajuntament Protecció Civil Ajuntament 
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Registre d’assistència de l’Activitat: 

Nom i 

cognom

s 

Tutor/

a 
Telèfo

n  
Novembr
e 

Desembr
e 

 

Gener 
Febrer Març Abril Maig 

4t 
  

2 9 1
6 

2

3 
3

0 
7 14 21 28 4 1

1 
1

8 
2

5 
1 8 1

5 
2

2 
1 8 1

5 
2

2 
2

9 
5 1

2 
1

9 
2

6 
3 1

0 
1

7 
2

4 
3

1 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

5è Tutor/

a 
Telèfo

n  

Novembr
e 

Desembr
e Gener 

Febrer Març Abril Maig 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

Acord de coordinació 

L’organitzador/a (secció municipal, empresa o entitat que organitza l’activitat) es compromet 
a:  
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La Fundació Jaume Bofill es compromet a conèixer el Protocol del Centre i el Pla 
d’Emergències, acordar i seguir les mesures de seguretat de l’activitat, el sistema de 
comunicacions i fluxos d’informació i el Pla de neteja. 

 

L’Ajuntament es compromet a dur a terme la desinfecció prèvia i posterior a l’activitat, a 
conèixer el Protocol del Centre i el Pla d’Emergències, i a acordar i seguir les mesures de 
seguretat pactades, el sistema de comunicacions i fluxos d’informació i el Pla de neteja. 

 

 

La responsable de l’espai (escola M.H.Josep Tarradellas) es compromet a:  

El centre educatiu es compromet a acordar i seguir les mesures de seguretat de l’activitat, el 
sistema de comunicació i fluxos d’informació, i el Pla de neteja i desinfecció. 

 

 

D’aquesta manera es posa per escrit l’acord de coordinació, i es deixa palès que totes les parts 
són coneixedores i estan d’acord amb el protocol establert per dur a terme l’activitat. 

 

 

 

 

________ de _______________ de 2020 

 

El Prat de Llobregat. 

 

 

 

 

 


