PROTOCOL
ESPLAI CEPITU
CURS 2020-2021
INFORMACIÓ PER LES FAMÍLIES

Criteris a aplicar per prevenir la pandèmia de covid-19 en l’àmbit de les activitats
d’educació en el lleure durant el curs 2020/21, basat en el protocol publicat per la
Direcció General de Joventut.

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS:
-

És obligatòria una inscripció prèvia. La inscripció s’efectuarà
telemàticament a través d’un formulari en línia, que es farà arribar a les
famílies mitjançant xarxes socials, web i correu electrònic.
Període d’inscripció: del 6 al 11 d’octubre.

-

La inscripció és independent de la fitxa. La fitxa es rebrà amb el correu de
confirmació de plaça i grup de l’infant. El pare, la mare o la persona tutora
de l’infant haurà de lliurar físicament el primer dia d’esplai la fitxa omplerta
amb la informació pertinent de l’infant i portar signada una declaració
responsable, que tindrà un contingut similar a la de les activitats d’estiu.

-

Un cop finalitzat el període d’inscripcions es crearan grups de Whatsapp
amb les famílies i monitores en funció dels grups d’esplai. Per allà es
comunicarà tota la informació necessària al llarg del curs.

-

Lamentablement, aquest any no podem oferir places a infants nous a
causa de les restriccions d’ocupació que deriven de la pandèmia.

ENTRADES I SORTIDES DE LES ACTIVITAT:
-

En les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les
aglomeracions. En aquest sentit, es recomana que a cada infant, quan
escaigui, el reculli u
 na única persona adulta i que les entrades i sortides es
facin aprofitant espais oberts.

-

L’entrada i sortida s’esgraonarà en diferents portes i per grups i amb
intervals d’entre 5 i 10 minuts entre cada grup.
La logística de les entrades i sortides us la farem arribar un cop
formats els grups d’esplai.

-

El protocol d’entrada a les activitats inclou obligatòriament higiene de
mans.

-

Portar la mascareta (obligatòria a partir dels 6 anys).
Cada infant portarà la seva mascareta posada de casa.
Disposarem de mascaretes de recanvi.

-

Portarem un registre diari de totes les persones (infants i monitores) que
han assistit a l’activitat.

ESPAIS
-

L’Escola Bisbat d’Egara ens ofereix espais a l’aire lliure i espais coberts
suficientment amplis per garantir el distanciament i seguretat entre grups.
Edifici d’Infantil (C/Sant Marià)
Edifici de Primària (C/ Viveret)

-

Posarem a disposició dels participants a les activitats:
-

Gel hidroalcohòlic i desinfectant de superfícies per cada grup.
Desinfectant de superfícies pel material.
Sabó de mans a cada punt d’aigua.

-

En la mesura del possible, es faran sessions a l’aire lliure.

-

L’entitat disposa de monitores formades en Responsabilitat de Prevenció i
Higiene oficialitzada pel Departament de Salut i la Direcció General de
Joventut.

GRUPS ESTABLES
-

Els grups seran d’entre 20 - 25 infants per grup i 3 - 5 monitores.

-

El grup d’alumnes serà estable en les diverses sessions formatives d’un
mateix curs i estarà directament vinculat a les persones que han fet la
inscripció prèvia corresponent.

CONDICIONS DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
-

Tots les persones presents a l’activitat han de portar obligatòriament
mascareta durant tot el desenvolupament de l’activitat, d’acord amb la
Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, ja esmentada.

-

Els infants hauran de portar o
 bligatòriament una cantimplora, ja que es
desaconsella l'ús de les fonts d’aigua.

-

El material es desinfectarà després de cada ús.

-

L’hora de berenar es realitzarà per grups estables cada un a la seva zona.
El berenar el proporciona l’Esplai.

RESPONSABILITATS I DEURES DE LES FAMÍLIES:
1.

La obligació de la família de comunicar aquelles incidències escolars
vinculades a la COVID-19 que hagin afectat al grup classe de l’infant.

2.

Per a poder participar de l’activitat, caldrà que l’infant, a més de no
presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 i de no haver estat
declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia o amb
una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors a la realització de l’activitat:

3.

No estigui a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una
sospita clínica d’infecció.

4.

Que el mateix dia que es realitza l’activitat, no estigui exclòs d’assistir al
seu centre escolar (ensenyament obligatori) per qualsevol incidència
vinculada a la Covid-19.

5.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció
per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o
persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de
reprendre l’activitat.

6.

Les persones responsables de garantir que es compleixen aquestes
condicions són el pare, la mare o la persona tutora de l’infant, les quals
han de fer constar el compliment d’aquests requisits a la declaració
responsable. En cas que no se’n compleixi algun, es comprometen a no
portar l’infant a l’activitat.

