EDUCACIÓ I CULTURA

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT DE LA COVID-19 EN
L’ESCOLA MATINERA, CURS 2020-2021
Per garantir la seguretat de l'alumnat inscrit en l'escola matinera i crear un entorn
saludable que possibilite la protecció i prevenció davant de la Covid-19, s'han establit i
organitzat les mesures següents:

 Formació específica sobre la Covid 19 de l'equip de monitors/es que s’encarreguen del
servici.

 Reducció de les ràtios alumnat/monitor/a.
 Verificació diària de l'estat de salut de l'alumnat i del personal comprovant que no tenen
una temperatura per damunt de 37,5º ni altres simptomatologies que puguen estar
associades a la Covid-19 (tos , malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits,...) En cas de
presentar estos símptomes no s'ha d'anar al centre educatiu i s'ha de contactar amb el
Centre de Salut de referència.

 Control d'accés en les portes d'entrada per verificar que l'alumne/a que accedix al
centre està matriculat/da, prendre la temperatura i oferir gel hidroalcohòlic per al llavat
de mans.

 Les entrades al centre seran per la porta que cada centre té assignada per a l’escola
matinera on es trobarà el personal d'accés de portes que indicarà a quin espai ha de
dirigir-se l'alumnat amb els seus monitors/es. Per motius de seguretat i higiene els
pares i mares no podran accedir dins del centre.

 L'alumnat major de 6 anys ha d'assistir al centre amb mascareta i mantindre-la posada
durant tota l'activitat.

 En les aules i espais assignats es mantindrà una distància entre l'alumnat d’1.5m i
entre el seu monitor/a.

 S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa durant almenys
40 segons amb aigua i sabó i 20 segons amb gel hidroalcohòlic. L'equip de monitors/es
informarà del correcte procediment de llavat i supervisarà que es realitze un mínim de 4
vegades.

 L'alumnat estarà assegut en taules a una distància mínima d’1,5m i no hi haurà
contacte entre ells.

 El material a utilitzar serà individual i si s'utilitzara algun material comú este serà
desinfectat prèviament i posteriorment.

 Una vegada els espais siguen abandonats, l'equip de monitors/es procedirà a la
desinfecció de taules, cadires i banys.
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 Si un alumne/a durant el transcurs de l'activitat mostra símptomes de (febra, tos, mal de
gola, dolor muscular, mal de cap, diarrea, vòmits, sensació de falta d'aire…) serà aïllat
en una sala que té el centre denominada “Sala Covid” i es procedirà a avisar els
familiars perquè vinguen a buscar-lo/la. El/la monitor/a comunicarà a la direcció del
centre la incidència perquè s'activen els protocols que marque el seu Centre de Salut
d'atenció primària de referència.

 L'alumne/a que haja presentat estos símptomes, ha d'aportar un justificant mèdic als
monitors/es per a poder accedir en els dies posteriors al servici. Sense justificant mèdic
no li hi serà permés l’accés.

 Les activitats que es realitzaran en l'escola matinera són:
o Reforç de les tasques escolars. L’alumnat que ho desitge podrà vindre amb
tasques escolars per a la seua realització.
o Activitats creatives (dibuix, pintura, papiroflèxia)
o Jocs d'entrenament mental que milloren la seua atenció i concentració
(passatemps, endevinalles, jocs d'estratègia, bingo, jocs d'associar
paraules, continuar històries amb paraules clau...)
o Activitats per educar les emocions (control i expressió d'emocions,
autoestima, habilitats socials)
o Activitats de relaxació i autocontrol (ioga i tècniques de relaxació de
Koeppep)
o Activitat física (coreografia en línia)

 Estes activitats es realitzaran sempre amb una distància d’1,5m de separació entre
l’alumnat.

 Hi ha activitats que es poden fer en els patis, encara així es realitzaran amb una
distància de seguretat d’1,5m sense que hi haja contacte físic entre els xiquets/es.

 La sales i espais que s'utilitzen per a les activitats romandran amb finestres i portes
obertes.

