PROTOCOL COVID-19
ESCOLETA D’ESTIU GRANJA ESCOLA BALADRE 2021

Aquestes són les mesures i normes d’aquest estiu a La Granja, que inclouen els
requeriments obligatoris de la norma SND/458/2020 fent referència en el capítol XII
artículo 43 “ Actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil”,
garantint les condicions necessàries per a la protecció de la seva salut i la de la
comunitat. A més, La Granja afegeix protocols addicionals adaptats al projecte
educatiu i a la seguretat, per protegir el màxim possible als infants, famílies,
educadors i l’equip de La Granja.
ESPAIS I FUNCIONAMENT
• Els 12.000 M2 d’instal·lacions exteriors en un entorn rural faciliten la distribució.
Tot i això, aquest any s’han reduït les places .
• Cada grup tindrà una aula taller exterior, espai recreatiu, menjador i vàter d´ús
exclusiu.
• En el menjador, els xiquets s´assentaran en zic-zac i seran servits pel seu
monitor/a, el qual dinarà amb ells i elles (els monitors i assistents no dinaran mai
junts per evitar risc de contagi entre grups de convivència).
LES ARRIBADES/ SORTIDES : (8:30 h en l'aparcament del cementeri)
ARRIBADES
• Hauran d’arribar amb mascareta i el monitor/a desinfectarà les mans amb solució
alcohòlica i prendrà la temperatura corporal a tots els infants (segons normativa,
no podran pujar alumnes amb més de 37,3ºC).
• Els pares/mares hauran de portar la mascareta posada i hauran d´evitar entrar a la
granja, a no ser que siga necessari. El fet d’entrar a l’espai restringit de seguretat
de La Granja, obliga a prendre la temperatura a l’adult que isca del cotxe per
acompanyar al nen/a .
• Les arribades fora de l'horari sols podran realitzar-se a les 10h i a les 11h del matí
(excepte casos justificats i comunicats).

SORTIDES
• Els pares/mares repetiran el procés; amb la mascareta, estacionant a l’espai de
cotxes, i evitant apropar-se a infants i altres pares/mares.
• La Granja es convertirà en zona restringida de pas, motiu pel qual els pares i mares
no podran visitar les instal·lacions interiors ni les exteriors quan comencen les
activitats. Recordar que és obligatori que cada matí els pares prenguin la
temperatura dels seus fills i filles. No podran accedir a La Granja els nanos amb
una temperatura superior a 37,3º.

LES NOSTRES MESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI
1-GRUPS DE XIQUETS/ES SEGON FRANJA HORÀRIA CONTRACTADA
Seran grups mixtes i d’edat similars. L’Organització en grups de convivència
permetrà que en cas de simptomatologia compatible amb coronavirus, es pugui fer
un ràpid aïllament i una traçabilitat àgil de possibles contactes.
2-RENTAT DE MANS
Es rentaran les mans amb aigua i sabó a l ́inici i final de cada activitat i en tots els
àpats creant noves rutines. El monitor/a disposarà de solució alcohòlica en esprai
que portarà sempre a sobre, per si hi ha contacte o per netejar poms de portes i wc
cada vegada que els utilitzen.
3-MASCARETES
Cada xiquet haurà de portar dues mascaretes, una posada a l’arribada i l’altra dins
de la motxilla. Ambdues amb el seu nom i cognom. Les mascaretes hauran de
portar-les els majors de 6 anys, els menors no tenen obligació, segon la normativa
vigent.
4-CONTROL DE TEMPERATURA
Es controlarà la temperatura corporal dels participants i de tot l’equip de
treballadors i educadors de La Granja cada matí i es farà un registre documentat .
5-DISTÀNCIA DE SEGURETAT
L’organització de totes les activitats, espais exteriors i interiors, menjadors, banys i
vestuaris estan dissenyats per poder garantir el distanciament de seguretat de 2
metres.
6- INTENSA NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Es compliran les mesures de higiene protocol·litzades següents:
• Ventilació de les instal·lacions interiors.
• Neteja i desinfecció d’espais amb productes de neteja autoritzats.
• Neteja i desinfecció dels menjadors després de cada ús.
• Desinfecció de tot el material de les activitats després del seu ús; pilotes, jocs,
cordes, activitats d’aventura, poms de portes, etc.

