Respostes a preguntes freqüents
respecte la Covid-19
Servei d’acollida- Escola Ocata
Curs 2020/21

1. Quin és l’horari de l’acollida i quan comença?
Comença dilluns 14 de setembre. Es pot participar, segons necessitat i segons l’horari d’entrada
establert des de l’escola per cada curs en les següents opcions horàries:
Participació fixa:
Opció de 8 a 9h
Opció de 8: 30 a 9h

Participació esporàdica
Tiquet esporàdic 1 hora
Tiquet esporàdic 1/2 hora

2. Qui hi pot participar?
Qualsevol infant del centre que s’hagi inscrit prèviament i hagi adjuntat tota la documentació
requerida a:
https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/INSCRIPCI%C3%93SERVEIDACOLLIDACURS202021
Important: caldrà fer inscripció obligatòriament, sigui de forma periòdica o esporàdica. Per
participar de forma esporàdica s’haurà d’avisar amb un mínim de 24h d’antelació DE DIA
LABORABLE, i fer inscripció. Si aquestes condicions no es donen, NO es podrà participar a
l’acollida.

3. Per què cal signar la Declaració de Responsabilitat de Control de
Símptomes?
Abans de començar el servei cada infant i la seva família haurà de firmar la Declaració de
Responsabilitat a través de la qual:
https://forms.gle/QSmaFG9Vd2Dz3deT9
* Es farà constar que són coneixedores de la situació actual sanitària 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 al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia
relacionada 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.
* La família comunicarà en tots els casos a l’ Associació Dinàmic si l’infant ha presentat febre o
algun altre símptoma.
➢ En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació
d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. Es notificarà
sempre amb antelació.
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4. Quins són els preus i com es fa el pagament?
Els pagaments de les quotes es realitzaran per rebuts bancaris domiciliats entre l'1 i el 7 de cada
mes. Els pagaments esporàdics no es podran fer presencialment i es passaran els rebuts a mes
vençut.

5. Com serà l’entrada i sortida del servei?
5.1. Recepció de participants
➢ S’entrarà per porta principal de l’escola (Carrer Roman i Fabra) .
➢ Les famílies hauran de portar als infants, a l’espai d’acollida, a les hores en què ha estat inscrit.
(8h o 8.30h). No garantim l’accés del o la infant si la família el porta en un horari diferent a
aquest.
➢ Al moment de l’entrada al centre serà obligatori l’ús de mascareta tant per els infants majors
de 6 anys, per les famílies i com per el monitor/a de referència.
➢ Les famílies no podran accedir al centre en cap cas però igualment hauran de fer ús de la
mascareta en el moment de deixar als seus fills/es.
➢ Al entrar al centre, el monitor/a prendrà la temperatura al participant i es desinfectaran les
mans. Per això, disposarà d’un termòmetre, gel hidroalcohòlic i el material EPI per al monitor/a.
➢ En cas que un/a infant tingui una temperatura major a la permesa, no se li permetrà l’accés al
centre, seguint les directrius que es marquin per l’equip directiu de l’escola. I se n’informarà a
l’equip directiu del centre.
5.2. Durant l’activitat
➢ Els participants i les participants, que esmorzin en el servei d’acollida, ho hauran de fer (si es
el cas) amb el seu grup estable, mantenint la distancia de seguretat d’un 1,5 metres entre
grups.
➢ Una vegada acabin d’esmorzar, tindran un espai de temps per jugar lliure sempre amb el seu
grup estable i delimitant espais entre grups, si aquest espai no es possible hauran de dur
mascareta els majors de 6 anys.
➢ Es garanteix la distancia interpersonal 1,5 metres entre grups estables, tot i que les i les
participants hauran de dur mascaretes sempre, exceptuant els majors de 6 anys. Aquesta
obligatorietat podria variar segons l’estat epidemiològic de la zona on ens trobem (semàfor
vermell, taronja o verd).
➢ Prioritzarem estar espais exteriors (pista) tot i que, segons les condicions climàtiques es farà
ús del menjador, l’espai habitual de l’acollida.
➢ El monitor/a durà mascareta durant tota l’estona de l’acollida matinal.
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5.3. Al concloure l’activitat
➢ Es desinfectarà el material que s’hagin fet servir durant la sessió.
➢ Es desinfectaran les mans tots i totes les participants, primordialment amb aigua i sabó però,
si no disposem de l’opció, amb gel hidroalcohòlic.
➢ Els i les participants majors de 6 anys portaran mascareta en tot moment durant l’activitat i el
monitor/a de l’activitat també.
➢ Es desinfectarà i ventilarà l’espai (principalment, taula i cadires) així com elements que els
infants hagin tocat ( wc, poms de portes....).
➢ Finalment , s’acompanyarà als i les infants a les aules o punts de trobada dels respectius
cursos en l’horari establert pel centre.

6. Quines normatives higièniques hi haurà durant l’acollida?
MASCARETA:
- Tots i totes les nenes majors de 6 anys hauran de dur la mascareta posada a l’entrada i sortida
del servei i sempre que no es pugui garantir 1,5m de distància física amb membres d’altres
nuclis de convivència escolar obligatòriament. Pels i les menors de 6 anys no serà obligatori.
- Podrà acompanyar 1 sola persona adulta cada infant, que no podrà entrar al centre sota cap
circumstància. Aquesta persona haurà de dur la mascareta en tot moment.
HIGIENE DE MANS: Es netejarà les mans a l’entrada i sortida del servei, abans i després
d’anar al bany o menjar i sempre que calgui amb gel hidroalcohòlic.
DISTÀNCIA FÍSICA: Es procurarà fer activitats que garanteixin la distància física d’1,5 metres
entre persones de diferents nuclis de convivència.
NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ: Després de cada servei es netejarà, desinfectarà i
ventilarà tots els materials i espais usats.

7. Com puc tenir més informació?
Administració (inscripció i pagaments): Mònica - 651 181 244 ( 9 a 16h) o administració@viudinamic.org
Supervisió : Nico- 671.676.699 (10 a 16h)

/ Eva -657 548 800 (16 a 18h) o extraescolars@viudinamic.org

WEB: https://viudinamic.wordpress.com/acollida-2020-21/

