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PROTOCOL D’ACTUACIÓ
CRITERIS A APLICAR PER PREVENIR LA PANDÈMIA PER COVID 19 EN EL MARC DEL
PROGRAMA D’ACTIVITATS EDUCATIVES APRENEN JUGANT TARDOR 2020
MESURES DE SEGURETAT, HIGIENE I PREVENCIÓ

Aquest protocol d’actuació estableix les bases per tal que les activitats aprovades dins del
Programa d’activitats educatives Aprenem Jugant tardor 2020 (decret 2020LLDE002157 de
06/07/2020) es portin a terme amb les màximes garanties de seguretat, buscant l’equilibri
entre protecció de la salut dels participants i professionals, la correcta gestió de la pandèmia i
el dret de tots infants a una educació de qualitat. Les activitats del Programa Aprenem Jugant
tardor 2020 són una eina educativa/formativa que ofereix a infants i joves l’oportunitat de
gaudir, jugar i formar-se durant el seu temps lliure. El seu alt valor educatiu fa que sigui molt
convenient seguir prestant aquestes activitats,
seguretat i higiene necessàries

tot contemplant les mesures de prevenció,

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la

traçabilitat de casos i contactes.

És fonamental garantir que aquestes activitats són unes activitats segures enfront la pandèmia
per covid 19.
És per això que a través del present protocol es detallen les mesures d’higiene, seguretat i
prevenció que portarem a terme. Es formulen amb caràcter general i es consideren aplicables
a totes les activitats aprovades. No obstant, si s’escau, s’aniran ajustant a allò que estableixin
les normes corresponents, en base al context epidemiològic que s’esdevingui en cada
moment.
L’Ajuntament de Roses, Àrea d’ensenyament, vetllarà pel compliment d’aquest protocol,
revisant el compliment de les mesures que s’adoptaran i fent pedagogia sobre el hàbits
higiènics i les mesures de seguretat que cal que adoptin les famílies/infants participants i els
docents de les activitats.
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1. L’AJUNTAMENT ADOPTARÀ LES SEGÜENTS MESURES:
INSCRIPCIONS I REGISTRES:
-Inscripcions prèvies a totes les activitats

(excepte a

l’activitat oberta «Petits grans

Arquitectes» ) i registre de l’assistència. En el cas de l’activitat «Petits Grans Arquitectes» es
portarà a terme un registre dels participants abans d’accedir a l’activitat.
ARRIBADA A L’ACTIVITAT:
- Es demanarà als participants que arribin a l’activitat amb uns 15 minuts d’antelació, per evitar
aglomeracions d’últim moment, i potenciar una entrada tranquil·la, esglaonada i ordenada a
les instal·lacions.
- A l’arribada a l’activitat, els responsables donaran indicacions expresses d’on i com han de
fer la fila mentre esperen i de les mesures a adoptar abans d’entrar.
- Es supervisarà que les unitats familiars mantenen la distància de seguretat de 1,5m durant
l’espera i que porten la mascareta posada.
- No es permetrà l’accés dels acompanyants a les aules, excepte en els casos on se’ls permet
la participació a l’activitat.
MESURES PER ACCEDIR A TOTES LES ACTIVITATS:
- Cada infant ha de portar una declaració de responsable, degudament complimentada i
signada per pare/mare/tutor legal, amb la data de realització de l’activitat. En cap cas es
podrà accedir a l’activitat si no es disposa d’aquest document. Aquesta declaració es podrà
descarregar a través de www.roses.cat. També es disposarà d’exemplars impresos a l’Àrea
d’Ensenyament i els dissabtes a l’entrada de les activitats. En cap cas es podrà accedir a les
activitats si no es disposa d’aquest document degudament complimentat. Es pot descarregar
a:
https://www.roses.cat/la-vila/ensenyament/aprenem-jugant/que-es-el-projecte-aprenemjugant

En aquest document es declararà responsablement que l’infant ( i si s’escau l’acompanyant
que participi a l’activitat) durant els darrers 14 dies i en el moment de l’activitat:

Exp.: 2020/003656

a)No ha presentat cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b)No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin
estat positives.
c)No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19
ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
d)No està (participant i els seus convivents) a l’espera del resultat d’una PCR o altra
prova de diagnòstic molecular, feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.
e)No està exclòs d’assistir al seu centre escolar per qualsevol incidència vinculada a la
covid19.
Així mateix,

també mitjançant la declaració de responsable, les famílies s’hauran de

comprometre a:
a)Prendre la temperatura al seu fill/a i als acompanyants a l’activitat abans de sortir de
casa i en el cas de detectar febre no assistir-hi.
b)No portar l’infant al servei en cas que presenti simptomatologia compatible amb la
COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies.
c)Informar als organitzadors (Ajuntament de Roses) de l'aparició de qualsevol cas de
COVID-19 en el seu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el servei davant de
qualsevol incidència.

- El responsable de l’Ajuntament comprovarà a l’entrada de l’activitat la febre i/o la presència
de símptomes respiratoris.

- L’Ajuntament proveirà l’espai amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i infografies
informatives de mesures higièniques que es penjaran a les portes d’accés, lavabos i aules
- Es requerirà el rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre (mitjançant els dispensadors de solució hidroalcohòlica
proporcionats per l’Ajuntament)
▪ Abans i després d’anar al WC
▪ Després de mocar-se

Exp.: 2020/003656

En el cas del personal el rentat de mans s’ha de dur a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
▪ Abans i després d’anar al WC
▪ Després de mocar-se
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

- L’Ajuntament garantirà l’existència d’un punt de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. L’Ajuntament col·locarà pòsters i cartells informatius
explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.
En punts estratègics l’Ajuntament col·locarà dispensadors de solució hidroalcohòlica.
- En entrar al centre els alumnes han de mantenir la distància de seguretat i han de portar la
mascareta posada.

DINS DE L’AULA:
- Mascareta obligatòria dins de l’aula a partir dels 6 anys, i recomanable per infants menors
d’aquesta edat. La mascareta ha de ser higiènica amb compliment de la norma UNE.
- L’organització de l’espai de l’aula assegurarà en la distribució de l’alumnat i del docent, una
distància interpersonal mínima d’1’5 metres.
- Els participants no podran compartir taula ni cadires. En el supòsit de material que s’hagi de
manipular entre diferents participants, el docent

és el responsable de la seva correcta

desinfecció entre ús i ús.
- Els participants disposaran, quan s’escaigui, de kits unipersonals/utillatge individual de
material que els hi proporcionaran els docents.

AFORAMENTS :
Activitats a Ca l’Anita
- L’aforament de l’aula de Ca l’Anita destinada a totes les activitats permet acollir un grup de
com a màxim 12 infants. En el cas de l’activitat «coneix els teus sentits» els infants de P3
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podran assistir

acompanyats d’un familiar, amb el qual seurà junt. En cap altre cas es

permetrà l’accés dels acompanyants.
Activitat a l’Escola Narcís Monturiol
- L’aforament de l’activitat «Petits Grans Arquitectes» és variable, en funció de si la
climatologia permet, o no, utilitzar la pista esportiva, a part del vestíbul i el gimnàs de l’Escola
Narcís Monturiol. En qualsevol cas, les unitats familiars participants en aquesta activitat hauran
de realitzar una correcta higiene de mans, mantenir entre elles una distància interpersonal
mínima de 1,5m, anar descalços a l’interior del recinte, i portar en tot moment la mascareta
posada, obligatòriament a partir dels 6 anys ( o segons allò que dictin en cada moment les
autoritats sanitàries).
Activitat a l’exterior «Visita als Dòlmens i menhirs»
- L’aforament del trenet que desplaçarà els participants queda condicionat a les normes que li
siguin d’aplicació com a transport d’ús col·lectiu en la data de realització de l’activitat.
- Durant la ruta guiada les unitats familiars hauran de realitzar una correcta higiene de mans,
mantenir la distància interpersonal mínima de 1,5m i portar mascareta posada obligatòriament
a partir dels 6 anys (o segons allò que dictin en cada moment les autoritats sanitàries). Es
limitarà la participació a 20 participants per monitor. Es disposarà d’un màxim de 2 monitors.

VENTILACIO, NETEJA I DESINFECCIÓ :
- L’aula estarà ventilada, neta i desinfectada abans de l’inici de les activitats, essent-ne
responsable l’empresa que presta el servei de neteja a les dependències on es porten a terme
les activitats.
- Entre un grup i un altre es tornarà a ventilar, netejar i desinfectar els espais utilitzats. Serà
responsable de la neteja i desinfecció l’empresa que es contracti a tal efecte.
- Les empreses de neteja hauran de seguir les recomanacions de neteja i desinfecció en

establiments i locals de concurrència humana.

Neteja i desinfecció en espais exteriors de

concurrència humana. Ventilació i sistemes de climatització.
- Si la climatologia ho permet, durant el desenvolupament dels tallers es mantindran les
finestres obertes.
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-Les portes es mantindran obertes per evitar la manipulació de mecanismes.
- Les zones comuns s’utilitzaran el menys possible, únicament com a mitjà de recollida i
entrega d’alumnes i per passar d’un espai a un altre.

MATERIAL NECESSARI D’ÚS COVID
- L’Ajuntament disposarà d’ un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció
d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats
concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors per als professionals, i un termòmetre de distància
- A cada aula es disposarà de papereres sense tapa o amb pedal.

US DEL LAVABO

Els alumnes no han de coincidir dins l’espai del lavabo. Abans i després d’anar al lavabo
s’hauran de rentar les mans.

2. PER PART DE L’EMPRESA CONTRACTADA PER PORTAR A TERME L’ACTIVITAT
- Els docents de l’activitat seguiran estrictament totes les mesures contemplades en el punt 1,
2 i 3 del present protocol
- Els docents durant els darrers 14 dies i en el moment de l’activitat:
No han de presentar cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No hauran estat positius de covid-19 ni hauran conviscut amb persones que siguin o hagin
estat positives.
No hauran estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
No estaran (el docent i els seus convivents) a l’espera del resultat d’una PCR o altra prova de
diagnòstic molecular, feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.
- Ús de mascareta obligatori, higiene de mans, distància de seguretat interpersonal amb els
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participants.
- Proporcionaran kits unipersonals/utillatge individual de material sempre que sigui possible
- Garantiran la correcta desinfecció de tot el material que presentin/utilitzin, segons allò
establert a les normes del Ministeri de Sanitat.
- Almenys una persona de l’entitat contractada haurà obtingut el certificat que acredita la
formació de Responsable de prevenció i higiene expedit per la direcció general de Joventut.

3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA

DETECCIÓ POSSIBLE CAS COVID DURANT

L’ACTIVITAT:
Davant d'un participant que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 al servei, el docent avisarà al personal responsable de l’Ajuntament. Aquest personal:

1. Portarà al participant a un espai separat d'ús individual.
2. Li ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com
a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. Informarà de la situació als referents de l’ABS de Salut de Roses, a través del referent gestor
covid a Roses.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries

L’Ajuntament actuarà segons allò que determinin les autoritats sanitàries competents.

Roses, a la data de la signatura electrònica

(document signat electrònicament)

