
FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA

-La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment

subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les

sanitàries. A conseqüència de la vigència d’aquestes mesures es fa necessari adaptar les

mesures específiques previstes per als centres de treball, als efectes de preservar al màxim la

salut dels empleats i dels alumnes i contribuir decididament a contenir el risc de contagi. Tot i

això, aquestes mesures, així com els plans de contingència a seguir (el de l’escola), s’hauran

d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius

de les autoritats sanitàries i a l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per malalties

emergents.

-El funcionament del servei d’acollida gestionat per l’AFA El Pi Gros, seguint les directrius de la

direcció de l’escola i del Departament d’Ensenyament serà el següent.

ACOLLIDA MATINAL
1. Reprenem l’entrada dels nens/es per la porta d’entrada habitual, la de consergeria, per a

tots els cursos. L’acollida es farà per a tots els grups al menjador del centre.

2. L’acollida començarà a les 7.30h, moment en què s’obrirà porta, i fins a les 9 h. No caldrà

venir a hores concretes, es podrà arribar quan convingui i en arribar caldrà picar al timbre

de l’entrada.

3. Els nens/nes baixaran sols al menjador, menys P3, P4 i P5, als quals la monitora pujarà a

buscar-los. En cap cas els pares podran entrar al centre.

4. Enguany no cal prendre temperatura, però és obligatori que si hi ha qualsevol símptoma o

febre no es porti el nen al centre.

5. A l’entrar al recinte escolar els nens/es hauran de netejar-se les mans amb gel

hidroalcohòlic i/o rentar-se amb aigua i sabó en cas que no puguin posar-se gel.

6. Els nens/es de 1r de primària a ESO hauran d’estar durant el servei d’acollida amb

mascareta. En el cas dels de P3, P4 i P5 no és obligatori portar mascareta, però si no la

porten hauran d’estar separats en el seu grup bombolla.

7. La mascareta ha de ser almenys de tipus higiènic (reutilitzable-ha de complir normativa

UNE 0065-o d’un únic ús-ha complir normativa UNE 0064 ) o quirúrgica (ha de complir la

normativa UNE EN 14683) que cobreixi nas, boca i barbeta per utilitzar-la durant l’acollida.

Es recomana poder portar una altra de recanvi guardada en una bossa de tela, sobre de

paper o capseta específica, per si es produeix alguna incidència amb la que portin posada.

8. Els nens/es podran portar esmorzar, s’habilitarà un espai per fer-ho. Caldrà portar bossa de

tela, de paper o capsa específica, marcats amb el nom, per deixar la mascareta mentre

s’esmorza.

9. Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable.



ACOLLIDA BERENAR/TARDA
1. Els nens es recolliran a l’aula i aniran fins a l’espai habilitat per l’acollida. Abans d’entrar a

l’espai per berenar s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic i/o aigua i sabó.

2. Mentre no s’estigui berenant serà necessari que els nens/nenes portin la mascareta posada

(veure punt 6 de l’acollida matinal).

3. El berenar, que haurà de portar cada nen/a, serà individual i serà necessari portar una

bosseta de tela, de paper o capsa específica, marcats amb el nom per deixar la mascareta

mentre es berena. S’habilitarà un espai per berenar.

4. La sortida de l’acollida serà per la porta del pati de primària a les 17 h,  17.30 h o 18 h,

segons l’acollida de tarda contractada.

En cap cas els pares podran entrar al recinte escolar.

5. Les famílies hauran de signar un document de declaració responsable.

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR

UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

En el cas que durant el desenvolupament de l’acollida (i qualsevol altra activitat organitzada per

l’AFA) es detecti algun nen/a amb febre o altres símptomes compatibles amb la COVID-19 se

seguirà el següent protocol, consensuat amb la direcció del centre.

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat.

2. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de mascareta, se li ha de col·locar, tant
a la persona que ha iniciat símptomes (en cas que no en porti) com a la persona que
l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de
salut no pugui quedar-se sola).

3. Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió,
tendència a adormir-se)... caldrà trucar al 061.

A continuació, la monitora de l’AFA haurà de realitzar les següents accions:

1. Es contactarà de forma immediata amb la família per tal que vingui a buscar al nen/a.

2. Recomanar a la persona o a la família que es traslladin al domicili i des d'allà, contactin
telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que
sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar
la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.

3. Es comunicarà a la direcció del centre la situació donada amb el nen/a perquè actuï
segons protocol del Departament d’Ensenyament i el Pla d’Actuació de l’Institut-Escola
El Pi Gros.

4. Si hi ha un cas positiu se seguirà el protocol marcat pel Departament de Salut de la
Generalitat.




