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CONSIDERACIONS PRÈVIES
• Fundesplai ha participat en els grups de treball que va crear Ensenyament per a definir les

propostes de prevenció i seguretat i higiene a les escoles.

• Fundesplai, aquest estiu, ha realitzat prop de 50 casals, i ha demostrat una capacitat
d’organització exitosa, que ha fet possible les experiències lúdiques i transformadores, alhora
que ha garantit la seguretat dels infants.

• L’experiència de les activitats d’estiu ha incorporat mesures eficaces de prevenció, seguretat i 
higiene a les activitats: 

• Priorització d’espais oberts i a l’aire lliure per fer les activitats.
• Organització de les activitats en grups reduïts, aïllats (i aïllables), i estables d’infants (grups de 

convivència).
• Incorporació de nous hàbits d’higiene entre els infants, per a les activitats i en la seva vida diària.
• Pautes de neteja i desinfecció d’espais i materials.
• Organització de les activitats i els espais per a prioritzar el distanciament físic.

• S’han desenvolupat activitats d’acompanyament emocional molt necessàries en el context 
de la COVID-19. Aquests espais de reconeixement d’emocions, de compartir-les, de vincle 
amb els altres són especialment rellevants en aquests dies.

• La professionalitat i la formació contínua dels equips constitueix un bon exemple de 
compromís, capacitats i voluntat per garantir el dret al lleure dels infants. 



CONSIDERACIONS PRÈVIES• Aquest espai es regirà per la normativa general de l’escola i els protocols
establerts i actualitzats en funció de l’evolució de la pandemia

• Per participar a l’activitat de migdia : El nen/a ha d’haver assistit i complir la
normativa d’accés a l’escola
 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia

compatible en els 14 dies anteriors.

• Els grups es faran respectant les unitats de l’escola però tenint present les
ràtios que estableix el decret de menjador. Això vol dir que en funció del
nombre de nens/es inscrits un monitor/a pot dinamitzar diferents grups de
convivència tenint present la normativa en quan a distància de seguretat de
1,5m entre els grups de convivència.

• L’equip educatiu portarà mascareta en tot moment durant tota la jornada.

• En cas que un infant presenti símptomes, s’informarà a la direcció i es 
seguirà el protocol de les autoritats sanitàries vigent en aquell moment. 

CONSIDERACIONS PRÈVIES



ENTRADES I SORTIDES TEMPS DEL MIGDIA
Sortida de l’aula:

• Els infants de P3 12:40h

• Els infants de P4 a les 12:30h

• Els infants de P5 a les 12:20h

• Els infants de 1r i 2n a les 12:40h

• Els infants de 3r i 4t a les 12:30h

• Els infants de 5è i 6è a les 12:20h

Tornada a l’aula:

• Els infants de P3 a les 15:10h

• Els infants de P4 a les 15h

• Els infants de P5 a les 14:50h

• Els infants de 1r-2n a les 15:10h

• Els infants de 3r i 4t a les 15h

• Els infants de 5è i 6è a les 14:50h

Cada vegada que un grup entra o surt de qualsevol dels espais (menjador, aula, pati...) es
prendran les mesures higièniques establertes (rentat de mans, ventilació dels espais, neteja
i desinfecció, etc.)



ENTRADES I SORTIDES 
Infantil

• Els/les monitors/es de Cicle Infantil recolliran als infants a les aules corresponents. Dinaran a l’aula menys P-5 C que dinarà al menjador.

Cicle Inicial

• Els/les monitors/es cicle inicial (1r i 2n), recolliran als infants a l’aula per passar llista. Dinen al menjador.

• 1r sortirà per l’entrada principal.

• 2n sortirà per l’entrada del pati del mateix passadís.

• La tornada a l’aula es farà de la mateixa manera.

Cicle mitjà

• Els monitors/res de cicle mitja (3r i 4rt) esperaran als infants al pati, menys el dia que plogui que es quedaran a l’aula.

La tornada a l’aula es farà de la següent manera:

• Grup: 1, 2 entraran per la porta lateral del pati (al costat de secretaria).

• Grup: 3,4, i 5 entraran per l’escala del pati.

Cicle superior

• Els monitors/res de cicle superior esperaran als infants al pati menys el dia que plogui que es quedaran a l’aula.

• Grup 1, 2, 3 sortiran per les escales del pati.

• Grup 4, 5 sortiran per les escales interiors i entraran per l'escala del pati.



TORNS DE DINAR 

• P3: A les 12:50h

• P4: A les 12:40h

• P5: A les 12:30h

• 1r: A les 13:40h

• 2n: A les 13:50h

• Cicle Mitjà: grup 1 i 2 a les 12:40h (1r torn)

Grup: 3,4 i 5 a les 14:00h(2n torn)

• Cicle superior: grup 1,2,3,4,5 12:30h (1r torn)



• P4 i P5 En el temps d’esbarjo serà alternat
amb pati delimitat amb grups estables i
dinàmiques de grup dins de l’aula. Es farà
altern amb l’altre grup per no coincidir.

• Per Primària els patis estaran delimitats per
als diferents grups i respectant la separació
entre els grups estables.

• S’evitarà l’ús d’espais interiors però en cas de
necessitat es mantindrà la separació indicada
entre grups de convivència.

• Els dies de pluja s’utilitzaran els espais
interiors, complint normativa, i es
dinamitzaran activitats.

MOMENTS DE LLEURE



EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES

• És imprescindible fer la Inscripció al servei abans de fer ús, tant els infants fixes
com els esporàdics, des de l’aplicació

https://bit.ly/AppFundesplai

• Comunicar al·lèrgies, intoleràncies, patologies, símptomes...

• Declaració responsable per participar a l’activitat que acrediti l’estat de salut del
participant.

• L’horari d’atenció a les famílies és de 9h a 9h30 via whatsapp, mail, l’app o
telefònica (es poden deixar avisos abans d’aquesta hora). Els esporàdics caldrà
que notifiquin la seva assistència al menjador en aquest horari.

• Els rebuts dels nens/es es facturarà entre el 1 i el 5 de cada mes exemptuant el
mes de setembre que es farà a partir del 25 de setembre.

• Els rebuts dels esporàdics es passaran a mes vençut.

https://bit.ly/AppFundesplai


Mesures higièniques en el temps de migdia
Els infants es rentaran les mans:

• Al començar i a l’acabar el temps del migdia
• Abans i després dels àpats
• Abans i després d’anar al WC 
• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas de l’equip de monitors/es i de cuina
• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis
• Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
• Abans i després d’anar al WC
• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
• Quan entren i surten de l’espai de menjador



Mesures en el Menjador - Pla Escoles

• Els infants poden participar en les tasques de parar i desparar estris.
Els infants que realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o
d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.

• El menjar el servirà l’equip de cuina i/o els monitors/es.

• No es compartirà la cistella del  pa ni amanides, ni setrilleres.
L’aigua serà servida o bé pel monitor/a o bé pel responsable de taula 
(que serà el mateix durant tot l’àpat).

• Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més 
taules. Es mantindrà la separació entre diferents grups estables 
(1,5m).

• Desinfecció i ventilació del menjador diari, i desprès de cada torn.



ACOLLIDA MATÍ/TARDA

• Espai:

- Menjador i pati.

• Horari:

MATÍ                                                                                                        

TARDA

Entrada 8:50h

1h 7:50h P5, 5è i 6è

0’5h 8:20h

Entrada 9:00h

1:15h 7:45h P4, 3r i 4rt

1h 8:00h

0’5h 8:30h

Entrada 9:10h

1:15h 7:55h P3, 1r i 2n

1h 8:10h

0’5h 8:40h

Sortida  16:20h

1h 17:20h P5, 5è i 6è

0’5h 16:50h

Entrada 16:30h

1h 17:30h P4, 3r i 4t

0’5h 17h

Entrada 16:40h

1h 17:40h P3, 1r i 2n

0’5h 17:10h



ACOLLIDA MATÍ/TARDA

• Accés:

- Porta principal de l’Escola.

• Les famílies no poden accedir al Centre.

• Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins es mantindrà la distància de 
seguretat d’1,5 metres entre els diferents grups de convivència, tant a l’espai interior com exterior.

• A Primària és obligatori l’ús de mascareta.

• Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats al lloc de referència.

• Acabat l’horari d’acollida s’haurà de ventilar, netejar i desinfectar l’espai utilitzat.

• Mentre faci bon temps s’utilitzaran els espais exteriors.



NETEJA I HIGIENE GENERAL
• Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels diferents

espais utilitzats pels infants i de tot el material emprat.

• Si alguna persona ha d’entrar a l’escola (proveïdors,
talleristes...) hauran de passar pel procés de desinfecció i
venir amb mascareta (que no es podran treure durant
l’estada a l’escola) i entraran per la porta específica
destinada a tal efecte. (si fos el cas, es pactarà prèviament
amb Escola).

• A cada espai hi haurà penjada una graella que
permeti anotar i registrar el moment en que s’ha
netejat i desinfectat. S’ha d’acreditar que s’ha netejat
i desinfectat diàriament, o en el cas dels
espais/menjador, després de cada torn/àpat.
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