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1. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI. 

L’acollida matinal i de tarda a l’escola Ramon Macip – Dolors Granés, a càrrec de “Temps teu”, 

es farà a l’aula d’acollida annexa al menjador i a l’espai de menjador per poder mantenir la 

distància interpersonal exigida a la normativa sobre COVID-19 

 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar, sempre amb mascareta. Les famílies no 

podran entrar al recinte escolar (ni al pati). El personal d’acollida rebrà l’infant a la porta de la 

tanca situada davant de l’espai d’acollida (carrer Dolors Granés). Abans d’entrar al centre s’ha 

de rentar les mans amb aigua i sabó i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat amb 

la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

 
La distància de seguretat s’adaptarà al que marqui salut en cada moment. Actualment 

s’estableix en 1,5m per persones que no siguin del mateix grup estable. 

El personal del servei d’acollida portarà un registre d’assistència diari que compartirà amb 

l’AFA i a disposició de direcció per poder fer un bon seguiment de possibles casos COVID.  

 

2. ENTRADA I SORTIDA DELS INFANTS AL SERVEI D’ACOLLIDA. 

L’entrada matinal dels infants al recinte escolar es farà per la porta situada al carrer Dolors 

Granes. Els familiars, o els acompanyants, no poden accedir al recinte escolar. Els nens / nenes 

seran recollits a la porta de la tanca situada davant de l’acollida. El personal del servei 

d’acollida els acompanyaran a l’interior de les instal·lacions. 

L’entrega dels infants als familiars o acompanyants a la finalització del torn de tarda del servei 

d’acollida es farà per la porta de la tanca situada davant de l’acollida (carrer Dolors Granés). El 

personal del servei d’acollida els acompanyaran fins la tanca. Els familiars, o els acompanyants, 

no poden accedir al recinte escolar. 

 

3. ENTREGA I RECOLLIDA DELS NENS I NENES A L’AULA DE REFERÈNCIA. 

L’entrega dels infants que facin ús del servei d’acollida a la seva classe, es realitzarà d’acord 

amb els horaris establerts en el punt 9.1 del document “PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

Escola Ramon Macip- Dolors Granés Curs 2020-2021”. 

La recollida dels infants al final de l’horari lectiu es realitzarà d’acord als horaris establerts en el 

punt 9.1 del document “PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE Escola Ramon Macip- Dolors Granés 

Curs 2020-2021”. 
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Al matí, quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de 

referència per les responsables de l’acollida. Es farà tenint en compte els horaris dels grups 

establerts de l’escola.  

A la tarda, les responsables d’acollida aniran a buscar als infants a la seva aula de referència o 
al punt de recollida establert per l’escola per a cada grup, també seguint els grups estables. 
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4. MESURES PER AL CONTROL DE “CONTAGIS”. 

· Temperatura 

Les persones responsables del servei d’acollida s’encarregaran de prendre la temperatura a 

l’infant a l’entrada a l’espai d’acollida. En cas de febre o febrícula s’avisarà a la família per que 

vinguin a  recollir al nen/nena. L’infant es mantindrà a una distància de seguritat de la resta del 

grup fins que sigui recollit pel seu familiar o per la  persona responsable de la seva recollida. 

Les persones responsables de l’acollida també es prendran la temperatura diariament. 

 

· Rentat de mans  
En infants, el rentat de mans amb sabó i aigua s’ha de fer: 

· a l’arribada i a la sortida de l’acollida abans de tocar res, 
· abans i després de l’esmorzar/berenar, 
· abans i després d’anar al WC, 
· abans i després de tocar el material compartit dintre del grup estable. 

 
En personal responsable de l’acollida, el rentat de mans amb sabó i aigua s’ha de fer: 

· a l’arribada a l’acollida, abans del contacte amb els infants, 
· abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, esmorzar/berenar 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).  

Es garantiran disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. Hi haurà cartell 
informatiu explicant els passos per a un correcte rentat de mans. 
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· Ús de mascareta 

El personal responsable del servei d’acollida i tots els infants portaran sempre la mascareta 

durant la jornada d’acollida i als desplaçaments pel centre. Fins nou avís del dpt. de salut els 

menors de 6 anys també hauran de portar la mascareta quant estiguin fora del seu grup 

estable. 

 

· Ventilació de l’espai  

El personal responsable de l’acollida ventilarà les instal·lacions interiors durant un mínim de 10 
minuts abans de l’entrada i la sortida dels alumnes. Si és possible, es deixaran les finestres 
obertes durant l’estona de l’acollida matinal i de tarda. 
 

· Organització de l’espai 

L’espai de l’acollida s’organitzarà segons els grups estables de l’escola. Els 20 grups diferenciats 

tindran, en la mesura del possible, una taula o més per grup. De 2n a 6è (15 grups) disposaran 

de taules diferenciades per grups i distància de seguretat adequada al menjador gran. Infantil i 

1r (5 grups)  disposaran de taules diferenciades per grups i distància de seguretat adequada a 

l’annex del menjador.  

 

· Aforament màxim 

L’aforament màxim de l’aula d’acollida (menjador petit) i de l’espai de menjador gran s’ha 

calculat segons els metres quadrats disponibles. L’aforament màxim dels dos espais serà d’un 

total de 66 infants (18 al menjador petit; 48 al menjador gran). 

 

· Declaració responsable 

Les famílies hauran de signar la declaració responsable per poder fer ús de l’espai acollida. 

(Annex 1) 

 

· Control diari  

Les responsables de l’acollida ompliran diàriament una graella de control on s’especifica si 

s’han realitzat les tasques diàries (control temperatura, neteja i desinfecció de l’espai, 

ventilació). Aquesta graella es facilitarà a l’ampa al finalitzar el mes. (Annex 2). 

 

5. MATERIAL DIDÀCTIC I JOGUINES. 

Es faran servir material didàctic i joguines que permetin la seva neteja i desinfecció amb 

facilitat. La neteja i desinfecció de les joguines es realitzarà desprès de cada un dels torn del 

servei d’acollida. 
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Cada grup estable tindrà una caixa amb el material, jocs i joguines que es destinaran a l’ús 

exclusiu de cada grup. La caixa que contingui el material s’identificarà amb el codi del grup 

estable al que es destinin. 

Els nens / nenes es rentaran les mans abans i desprès de fer servir el material. 

Sempre que sigui possible es faran les activitats a l’exterior, al pati de l’escola de davant de 

l’acollida, sempre mantenint els grups estables de l’escola. 

 

6. Equips de Proteccions Individuals (EPI’S) 

Les persones encarregades del servei d’acollida s’equiparan de mascaretes per a la seva 

protecció i de la resta d’usuaris del servei d’acollida. 

Fins nou avís del departament de salut els menors de 6 anys també hauran de portar la 

mascareta quant estiguin fora del seu grup estable. Portaran mascareta quan es faci el seu 

trasllat des de les instal·lacions del servei d’acollida a la classe assignada, i de la mateixa 

manera al trasllat en sentit invers. També durant tota la jornada d’acollida. 

 

7. NETEJA I DESINFECCIÓ DE L’ESPAI D’ACOLLIDA. 

La neteja i desinfecció de l’espai d’acollida al final del 

torn de matí serà realitzada pel personal de Temps 

Teu. 

Es desinfectarà taules, cadires, material utilitzat, 

piques i lavabos amb el producte homologat i 

recomanat per la Generalitat de Catalunya i per el 

ministeri de sanitat contra el COVID-19 Bacterdet 

Plus 
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ANNEX 1  
 
 
Declaració responsable per a les famílies que fan ús de l’acollida 
 
 
En/na [Nom i cognoms mare, pare, tutor/tutora legal].......................................................  amb 

DNI/NIE [Número] ................................................. en qualitat de pare, mare o tutor/tutora de 

la nena/del nen [Nom i cognoms] ........................................; 

 

Declaro responsablement: 

1. Que la meva filla/el meu fill, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No ha estat positiu/iva 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. 

 

2. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat per l’espai d’acollida, i accepto 
complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren.  

3. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’acollida de l'aparició de qualsevol 
cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els 
mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació de la meva filla/del meu fill a l’espai 
d’acollida organitzat per Temps Teu, signo la present declaració de responsabilitat i consento 
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 
 
____________________________ 
(Signatura mare/pare, tutor legal)  
 
 

Cardedeu, a [dia] ..........de [mes]......................... de 2020-2021 
 

 

Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, telèfon, etc.) així com les dades bancàries es sol:liciten per tal de poder fer les 
gestions pertinents a les altes dels infants inscrits a l’acollida de l’escola Ramon Macip Dolors Granés, complint les condicions de 
seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Així mateix, garantim la confidencialitat en el tractament 
de les dades de caràcter personal que es recullen en cada cas així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i 
organitzatiu que garanteixen la seguretat d’aquestes dades. (RGPD (UE) 2016/679). 
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ANNEX 2 

 


