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CONDICIONS DEL SERVEI DE CONCILIACIÓ 

JULIOL 2020 
 
L'actual pandèmia originada pel virus COVID-19, fa que siga necessària 
l'adaptació de les activitats pròpies de l'ESCOLA D'ESTIU tenint en compte les 
recomanacions i mesures preventives anunciades pel Ministeri de Sanitat. 

En realitzar la inscripció al SERVEI DE CONCILIACIÓ 2020, s'acceptarà 

expressament les següents condicions: 

 

1. Cap-a alumne-a podrà assistir a l'Escola d'Estiu si té símptomes 
compatibles amb COVID-19, és positiu en COVID-19 o ha estat en 
contacte amb algú positiu en COVID-19, havent d'informar 
obligatòriament immediatament al centre.  

2. En la situació que es confirme un positiu en COVID-19 d'un alumne-a de 
l'Escola d'Estiu, tota l'aula a la qual pertany haurà de romandre en 
quarantena i no podrà assistir a l'Escola fins a passats 15 dies.  
 

3. Per a garantir les mesures de seguretat i higiene en els centres escolars, 
és necessari que s'adapten determinades mesures preventives prèvies a 
l'entrada. 
 
L'espera de cada alumne-a a l'entrada al centre estarà delimitada per 
pintura viària a l'entrada al centre i acompanyat per un únic familiar, 
assegurant la distància de 2 metres per família. 
 
Durant la realització de les mesures preventives prèvies a l'entrada al 
centre, el progenitor i/o tutor de l'alumne-a romandrà a la porta del 
centre en el moment de l'entrada, mentre el personal assignat durà a 
terme les següents mesures: 

 

 Presa de la temperatura (en el cas que la temperatura siga 
superior a 37,5 °C l'alumne-a no podrà accedir al centre).  
 

 Desinfecció de peus en catifa desinfectant o amb polvoritzador 
manual. 

 

 



 
 

 Rentada de mans de els-as alumnes-as amb gel hidroalcohòlic. 
 

4. Amb la finalitat d'evitar encreuamnets de persones innecessaris 
s'estableixen les  ENTRADES / EIXIDES diferenciades i si es considera 
necessari, escalonades per edats. 
 

5. S'utilitzaran els mitjans de protecció individual: màscares higièniques 
reutilitzables i gels hidroalcohòlics. 
 

6. La ràtio d'alumnes-as per aula no serà superior a 10.  
 

7. Els espais d’esplai, aules i menjador estaran dividits per zones segons 
edats. 
 

8. La higienització de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic es 
realitzarà sempre  en les següents situacions:  

 a l'arribada al centre,  

 abans d'entrar a classe, en particular després dels patis,  

 abans i després de l'esmorzar i el menjar, 

  abans i després d'anar al bany,  

 després d'haver-se sonat, haver tossit o haver esternudat,  

 a l'eixida de classe.   

9. Cada alumne-a portarà el seu esmorzar i botella d'aigua, sempre en la 
mateixa motxilla i desinfectats prèviament des de casa.  

10. El servei de menjador es prestarà mitjançant servei de catering realitzat 
per empresa   contractada als efectes oportuns. Durant el 
desenvolupament del  servei es respectaran les següents normes:  

 Haurà d'existir una distància mínima de dos metres entre els 
alumnes/as. 

 No es permetrà l'entrada al menjador d'aliments o begudes 
portades de l'exterior pels alumnes/as. 



 
 

11. Tots els dies en finalitzar la jornada, es procedirà a la neteja i desinfecció 
corresponent de tots els espais utilitzats parcial o totalment seguint el 
protocol marcat pel Ministeri de Sanitat.  
 

12. Totes les indicacions, mesures i aspectes recollits en el present  document 
podran ser revisades de manera contínua en funció de l'evolució del 
context d'afecció i desescalada de la situació generada pel COVID-19. 


