MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE - CURS 2020-21
A continuació us presentem els protocols de prevenció, higiene i seguretat que adoptarem
durant el curs 20-21 a Kids&Us durant la realització de l’activitat extraescolar a l’escola
Provençals.
Us recordem que aquestes mesures estan subjectes als canvis que dictaminin les autoritats
competents en funció de l'evolució de la pandèmia.
Les següents mesures han estat establertes tenint com a referència el Pla d'actuació per al
curs 20-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, realitzat pel Departament
d'Educació i aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT.
PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SALUT

Grups de convivència i socialització estables
Per la pròpia naturalesa del mètode, els grups a Kids&Us són reduïts (de màxim 8
participants) i estables durant el curs.
Aquest fet facilita la traçabilitat i permet una identificació i gestió precoç de possibles casos
Covid.
L’escola té previst organitzar l’alumnat en grups estables de convivència durant el període
lectiu ordinari. Durant la realització de l’activitat extraescolar amb Kids&Us pot ser que ens
trobem amb grups Kids&Us conformats per alumnes de diferents grups de convivència
escolar. És per això que durant la realització de l’activitat d’anglès haurem d’adoptar mesures
de prevenció especifiques que ens donaran garanties sanitàries per a poder desenvolupar
l’activitat amb seguretat.
Dins de les aules s’adaptarà el mobiliari i l'espai per tal de fomentar la distància física de 1,5m
dins del grup. El fet de que les aules de les escoles estan pensades per acollir grups de més
de 20 alumnes i els grups Kids&Us son de màxim 8 alumnes, ens permet garantir sense
problemes aquest requisit.
Així mateix, s’ha fet una completa revisió de les activitats de cada nivell per tal de detectar
aquelles que requereixen d’un cert contacte físic, com ara jocs, balls... i adaptar-les de forma
que puguem assolir els mateixos objectius pedagògics amb altres opcions lúdiques.
Per més seguretat, els alumnes hauran de dur la mascareta dins l’aula segons la seva edat.
Si en algun moment l’evolució de la pandèmia ho permet, i així ens ho indiquen les autoritats
competents, estudiarem revisar-ne el seu ús dins del grup de convivència.




Alumnes de 4 a 5 anys: Mascareta no obligatòria
Alumnes a partir de 6 anys: Mascareta obligatòria
Professorat: Mascareta obligatòria

Si un alumne s’incorpora durant el curs escolar, serà assignat a un grup estable de
convivència.

Si algun alumne ha de recuperar una classe, en un grup que no es el seu habitual, haurà de
portar obligatòriament la mascareta durant tota la sessió.
MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la
del personal docent i no docent.
Els alumnes i teachers hauran de realitzar un rentat sistemàtic de mans amb aigua i sabó
i/o gel hidroalcohòlic en el següents casos:




A l’entrada i sortida de l’aula.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després d’utilitzar els diferents materials.

Els teachers seran els encarregats d’assegurar que aquestes rutines és duen a terme
correctament.
Cada teacher disposaran de dispensadors de gel hidroalcohòlic per al seu grup.

Ús de mascaretes
Alumnes
Els alumnes hauran de dur la mascareta dins les aules a excepció dels alumnes d’entre 0 i 5
anys .
En els espais comuns, tals com passadissos, patis i WC, els alumnes hauran de dur sempre
la mascareta posada.
En els grups d’Oliver, on coincideixen alumnes de 5 i 6 anys, recomanem a les famílies que
tots els alumnes portin la mascareta per crear una dinàmica igualitària per a tots els
alumnes.
Teachers
Els teachers hauran de dur mascareta higiènica:




A l’entrada i sortida del centre
Ús d’espais comuns com recepció, lavabos, passadissos.
Dins les aules

Els nostres teachers utilitzen una mascareta transparent reutilitzable amb filtre i
homologada. Aquesta mascareta transparent facilita la tasca docent ja que permet que els
alumnes vegin l’expressió dels teachers a la vegada que proporciona seguretat davant la
Covid.

REQUISITS DE SALUT PER A PODER REALIZAR LES CLASSES DE KIDS&US
Els pares o tutors legals dels alumnes participants a l’activitat d’anglès amb Kids&Us hauran
de garantir l’estat de salut de l’infant. A tals efectes signaran el document de declaració
responsable que s’haurà d’entregar abans del primer dia de classe.



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.

Control de símptomes
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del
curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:





Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries
en cada moment.
Es comprometen a no portar l’infant o adolescent a Kids&Us en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies
i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

A tals efectes us demanarem:
*

El primer dia de curs cada família haurà de portar signada pel pare/mare o tutor legal de
l’infant una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de
no portar els infants amb símptomes al centre, d'informar al centre de l'aparició de
qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir-hi un contacte
estret davant de qualsevol incidència. Aquesta declaració s’enviarà per correu i s'ha
entregar en paper el primer dia de classe.

*

Si un dels infants presenta un dels símptomes següents (febre o febrícula, mal de panxa,
vòmits, diarrea, malestar, dolor muscular, tos, dificultat per respirar, congestió nasal o
mal de coll), la família haurà d’informar el centre Kids&Us Sant Martí i l’infant no podrà
assistir a classe. Es recomana a la família que, en aquest cas, es dugui a l'infant al seu
Centre d'Atenció Primària (CAP). L’infant només podrà retornar a l'activitat si es confirma
que no és un cas positiu, i si l'afectació li ho permet.

*

Diàriament es farà una comprovació de la temperatura dels i les teachers i el personal
que assisteix al centre. No es comprovarà la temperatura dels alumnes.

Si no es compleixen els requisits establers anteriorment Kids&Us es reserva e dret de no
permetre l’entrada de l’infant i/o l’adult al centre.

Neteja, desinfecció i ventilació
A part dels protocols de neteja i desinfecció propis del centre educatiu on s’imparteixen les
classes, Kids&Us s’encarregarà de:


Desinfectar els materials que s’han fet servir després de cada classe.



Entre classe i classe el o la teacher s’encarregarà de desinfectar les superfícies de
contacte, tals com taules, cadires i poms de les portes.
Ventilar l’espai on es realitzarà l’activitat abans del seu inici i entre classe i classe.



ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. Només en cas de confinaments
obligatoris dictaminats per les autoritats competents es passaria a aplicar el Pla de
contingència Kids&Us 20-21.
Cada grup de Kids&Us tindrà assignat un espai que es mantindrà estable durant tot el curs.
Per fer ús dels espais compartits, com ara passadissos, WC i recepció s’haurà de fer ús
sempre de la mascareta a excepció dels alumnes menors de 6 anys.

Materials
Sam, Emma, Oliver: s’han adaptat les activitats per tal d’evitar que els alumnes manipulin
material compartit com cartes o llibres.
Marcia, Pam&Paul, Ben&Brenda i Tweens&Teens: els alumnes hauran de portar el seu propi
material, que serà un estoig que inclogui llapis, goma i subratllador en el cas de
Tweens&Teens. Tot el material personal vindrà identificat amb el nom del participant.
GESTIÓ DE CASOS
No podran d’assistir a les classes Kids&Us l’alumnat, les persones docents i altres
professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles
persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de COVID-19.
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu
aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants
per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius
i pedagògics.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb
la COVID-19 al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
5. El material utilitzat (mascaretes, epi, ...) serà llençat en doble bossa.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a
SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins
conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
De manera orientativa us indiquem quins seran els elements decisoris per establir
quarantenes preventives, però en qualsevol cas, la decisió final serà resultat de la valoració,
sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.
En cas d’un positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable. El grup de
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva
presencial per a aquest grup i el pas a l’activitat lectiva online d’acord al Pla de contingència
Kids&Us 20-21.

