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Proposta de mesures per la realització ACOLLIDA MATINAL, de forma segura, 

davant la situació de control del Covid-19 

 

Afortunadament ens trobem en un procés de tornada a la normalitat. Així i tot, 

encara ens trobem en una situació que requereix prendre mesures per tal de 

controlar l’expansió del Covid19. 

 

L’ACOLLIDA MATINAL forma part de l'activitat educativa de nens i nenes, per tal de 

conciliar la vida laboral i l’activitat escolar,  i com l’activitat educativa curricular, es 

veuen afectats per les recomanacions d’higiene i seguretat. 

 

Paido proposa un document amb un marc d’actuació adaptat a la realitat actual,  

incorporant les recomanacions de les autoritats sanitàries (Ministeri de Sanitat i 

OMS) i el departament d’Educació, envers a la prevenció de la propagació del virus. 

Per aquest motiu, s’han creat unes Mesures per la Prevenció de la Transmissió, que 

detallarem a continuació. 

 

La seguretat i la salut dels participants és la nostra prioritat i, per això, aquest 

protocol inclou les principals mesures de protecció que prendrem durant l’activitat 

d’acollida matinal. 

 

Adoptarem precaucions addicionals a mesura que evolucioni la situació actual i 

segons tinguem coneixement de noves recomanacions de salut pública per les 

administracions competents. 
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MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

A conseqüència del control de l'expansió del COVID-19, Paido estableix les següents 

accions i mesures que s'establirà a les activitats d’Acollida matinal, per tal de 

reforçar la seguretat i la prevenció de la  transmissió. 

 

Les mesures de protecció i prevenció són les següents: 

 

1. Inscripcions mitjançant la web de paido (www.paido.org). 

• S'utilitzarà la inscripció on-line per tal de agilitzar els tràmits d'inscripció i evitar 

les gestions presencials.  

• Les inscripcions puntuals també cal fer inscripció prèvia  (amb un mínim de 

24h) i es realitzarà una confirmació. 

• El primer dia d’acollida del nen/a cal lliurar al responsable de l’acollida el 

document: Declaració de responsable de la família. 

 

2. A nivell d'organització de l’Acollida. 

 

• Els participants han de  portar la mascareta posada i podran se 

acompanyats per un únic acompanyant que també ha de portar la 

mascareta posada.  

• A la entrar al centre els participants es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic.   

• Es realitzarà una presa de temperatura als participants de l’acollida. En el cas 

superi els 37.5 ºC , el alumne no podrà entrar a l’escola.  

En el cas que aquest alumne arribi sol al centre, s’aïllarà i s’aviarà a la família 

per tal que el vinguin a recollir. 

• Es grups s’organitzaran  com a grups estancs per tal de no realitzar activitats 

conjuntes. Es distribuiran els espais per tal de no coincidir grups i limitar 

espais per ús exclusiu. 
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3. Finalització de l’activitat 

• Un cop finalitzada l’acollida els infants seran acompanyats a la seva aula, 

durant aquest trajecte han de portar la mascareta. 

• Instal·lacions. 

Les instal·lacions on es desenvolupin les activitats adoptaran les 

següents mesures: 

-    Ventilació dels espais interiors. 

- Neteja i sanejament en zones amb un tràfic de nens alt com: 

poms, portes, bancs,  

- Neteja i desinfecció de material d'ús general 

 

4. Educadors/es 

• Els educadors estaran formats en els protocols i mesures de seguretat 

I higiene.  

• Portaran durant tota l’activitat la mascareta posada.  

• Neteja de  mans abans i desprès de l’activitat.  

 

5. Informació a les famílies. 

  

 La informació a les famílies es realitzarà mitjançant l’app Qids. 

 

 

 

Aquestes mesures s'aniran adaptant i modificant segons  a les indicacions per part 

del Departament de Sanitat Pública, Educació, centre escolar i ampa.  

 

 


