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PROTOCOL PER AL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL  

DE L’ESCOLA GUILLEM DE CLARAMUNT EN EL MARC DE LA COVID-19 .  

Curs 2020-2021 

(Elaborat per la Junta de l’AMPA. 4 de setembre de 2020. Rev 0) 

1.- Objectiu 

Recollir les mesures del document “Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la 

Covid-19 a les escoles”, de la Generalitat de Catalunya signat per la conselleria de Salud 

juntament amb la d’Educació i aplicar-les al servei d’acollida de l’escola Guillem de Claramunt 

gestionat per l’associació de Pares i mares (AMPA).  

Els conceptes clau que cal tenir present són:   

• Distanciament social i higiene.  

• Reorganització de l’espai 

• Neteja i desinfecció diària de superfícies, materials i espais comuns.  

 

2.- Aspectes previs que contempla  

2.1.- Monitoratge 

Previ a la seva incorporació, el personal laboral haurà de passar un protocol mèdic que 

inclourà la proba PCR. També disposarà d'un protocol de prevenció de riscos laborals específic 

per a la covid-19 del lloc de treball. L’Ampa  proporcionarà informació i formació en relació als 

següents punts:  

• com prevenir el contagi. 

• reforç de la higiene personal de rentat de mans i higiene respiratòria. 

• neteja i desinfecció d'espais i superfícies. 

 

2.2.- Espai i material d’ús restringit 

Aquest curs 2020-2021 per evitar la propagació de la covid-19 i els rebrots, l’espai destinat al 

servei d’acollida matinal queda limitat al menjador i al pati exterior. Tanmateix queda 

limitat l’ús de material compartit, els infants no podran disposar de material de joc didàctic 

i de manualitats per a realitzar activitats lúdiques durant el servei, per aquest motiu els nens 

hauran de portar el seu propi material i no podran compartir-lo amb altres companys. 

 

2.3.- Informació i compliment de les mesures d’higiene. 

La instal·lació disposarà de cartelleria interna per informar de la normativa vigent, a més de les 

mesures bàsiques d’higiene. Cal que els usuaris es comprometin a complir amb les mesures de 

protecció e higiene establertes. 
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2.4.- Neteja i desinfecció de mobiliari i zones comunes. 

Abans de cada servei el Centre Educatiu garantirà que s’ha realitzat una exhaustiva neteja i 

desinfecció del menjador i zones comunes (lavabo, passadissos..). 

Desprès del servei d’acollida, les monitores han de deixar net i desinfectat el menjador 

(almenys taules i cadires), per això disposaran de 15 minuts addicionals un cop els alumnes 

hagin entrat a l’escola. 

 

3.- Accés. Mesures d’higiene 

L’accés a la zona on es realitza el servei d’acollida es realitzarà com els altres anys per la porta 

corredissa del pàrquing de l’escola.  

Únicament es permet un acompanyant adult per nen i l’haurà d’acompanyar fins que la 

monitora hagi fet  les comprovacions necessàries per a permetre l’accés.  

En cas de coincidir diverses famílies a l’hora caldrà respectar el seu torn i mantenir les 

distàncies de seguretat. 

No es permetrà l’entrada a cap alumne que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19.  

3.1. Higiene respiratòria, rentat de mans,  desinfecció i presa de temperatura: 

- Per a accedir al servei és obligatori l’ús de mascareta per als adults i majors de 6 

anys. 

- L’infant caldrà desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic ubicat a la entrada del 

menjador. 

- També caldrà la desinfecció de la sola de les sabates previ a la entrada. 

- Les monitores prendran la temperatura a l’infant i en cas que estigui a 37.5 ºC o 

superior NO podrà accedir al servei d’acollida aquell dia, i el tutor l’haurà de 

prendre l’infant cap a casa. Tanmateix caldrà informar a l’escola i contactar amb el CAP 

de referència per al seu reconeixement. 

Els dades de temperatura tant dels infants com de les monitores quedaran registrades a la  

fulla d’acollida diària. 

 

4.- Transcurs del servei 

Durant el transcurs del servei matinal d’acollida (de 7:30 a 9h) els alumnes assistents hauran 

de dur la mascareta posada encara que es mantinguin les distàncies, donat que formen 

part de diferents grups estables (diferents cursos/classes). 

S’establirà un lloc per tal de deixar motxilles i altre material personal.  

Es prioritzarà fer ús dels espais oberts (pati). 

Quan el servei es realitzi en espais tancats (menjador) es garantirà una ventilació 

adequada, obrint les finestres almenys cada 30 minuts per renovar l’aire. 
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Caldrà una desinfecció periòdica de mans durant el transcurs del servei segons indicacions 

de les monitores. Tanmateix si les treballadores ho creuen oportú podran prendre la 

temperatura diversos cops durant el servei quan observin alumnes amb símptomes de 

malaltia. En cas de detectar febre avisaran als tutors de l’alumne per a la seva recollida i també 

a la Direcció de l’escola. 

Les monitores disposen de material per a la desinfecció de les superfícies que considerin en 

cada moment. 

Es disposarà de paperera (sense tapa o pedal) per tal de dipositar qualsevol brossa generada.  

 

5.- Finalització del servei 

Els alumnes abandonaran el servei d’acollida de forma esgraonada (no en grup) i seguiran les 

Directrius marcades per l’escola en el marc de la Covid-19. 

 

 

 

 


