MESURES DE PREVENCIÓ A L’ESPLAI VERD 2020

Les mesures de prevenció s’actualitzaran en funció de l’evolució de la pandèmia i de les directius
que anem rebent el òrgans competents.
La següent informació s’ampliarà i/o es detallarà específicament abans d’iniciar l’Esplai Verd i quan
disposem de tots els documents necessaris.

Participació:
● L’Esplai Verd tan sols es podrà realitzar si s’entra en FASE 3.
● Els participants hauran de complir els següents requisits:
o Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o amb
qualsevol altre quadre infecciós.*
o No conviure, tenir o haver tingut contacte estret amb cap persona positiva de Covid19 o que presenti símptomes compatibles en els 14 dies anteriors.
*Per reincorporar-se de nou a l’activitat, els infants hauran d’estar asimptomàtics durant 48 hores
en el cas de simptomatologia no Covid-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compartida.

Espais i grups:
● Per tal de garantir l’espai requerit segon la normativa de prevenció del Covid-19 (4m2 per
participant), les places seran limitades i es comptarà, a part de les aules de l’Escola de
Natura, amb dues aules a l’Espai Jove Cal Drac. Aquestes últimes només s’utilitzaran si les
inscripcions superen l’aforament permès.
● L’organització del casal serà setmanalment en grups de convivència de com a màxim 10
participants, formats per infants d’edats similars (sempre que les inscripcions ho permetin).
● Cada grup de convivència comptarà amb una o dues educadores de referència, depenent de
les edats i les necessitats del grup.
● S’afavorirà i es respectarà, en la mesura del possible, la distància física recomanada, de 2
metres. Les activitats seran programades tenint en compte aquest distanciament, sobretot
en espais tancats, però sense deixar de perdre el sentit educatiu del lleure. Les educadores
faran atenció a l’estat emocional i a la salut dels infants en tot moment, adoptant les
mesures necessàries.
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● En aquelles situacions en què no sigui possible mantenir la distància de seguretat
recomanada, tant les educadores com els participants utilitzaran la mascareta (cada
participant haurà de portar-ne una a la motxilla).

Dimensió educativa i pedagògica:
● Les activitats estaran emmarcades en l’ideari de l’entitat i el projecte educatiu de l’Esplai
Verd. Se centraran en transmetre els valors de l’educació en el lleure d’àmbit ambiental,
tenint en compte i garantint el compliment dels protocols establerts.
La proposta educativa del casal contemplarà:
-

El desenvolupament de les habilitats i l’autonomia personal.

-

L’aprenentatge a través del joc i les estratègies de comunicació.

-

El coneixement i el respecte vers els companys/es i les diferents realitats personals.

-

La presa de consciència sobre el valor de les coses.

-

L’educació i l’acompanyament emocional, així com de sensibilització entorn
l’experiència personal dels infants viscuda els darreres mesos.

-

L’educació ambiental i la descoberta de l’entorn natural proper.

Àmbit sanitari:
● Totes les educadores responsables de l’Esplai Verd faran una formació específica i estaran
permanentment, durant l’estiu, en contacte amb l’àrea bàsica de salut (el CAP). Es vetllarà
pel compliment de les mesures sanitàries establertes per la Generalitat de Catalunya i se’ls
facilitarà recursos psicològics a tenir en compte per al benestar emocional dels infants i el
propi.
● Dins l’equip, es nomenaran unes persones responsables de prevenció i higiene acreditades
per la Direcció General de Joventut, després d’haver realitzat una formació específica.
● Diàriament es comprovarà l’estat de salut dels participants i de les educadores.
o És responsabilitat de cada família comprovar l’estat de salut del participant. Caldrà
fer-ho a través d’una llista de comprovació de símptomes que s’haurà d’omplir i
lliurar cada dia a l’inici de l’activitat.
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● S’equiparan els lavabos amb el material necessari per a rentar-se les mans, que es farà de
manera sistemàtica. Es proporcionarà sabó i paper secant d’un sol ús. També, s’utilitzarà
solució hidroalcohòlica quan sigui necessari.
● Només serà obligatori l’ús de mascaretes per part de les educadores en cas que:
o No sigui possible mantenir la distància física recomanada.
o Personal diferent dels educadors de referència hagin d’entrar en contacte amb el
grup.
● Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa, la guardarà a la motxilla i només
l’utilitzarà si es requereix. La família haurà de vetllar per l’estat i la correcta higiene de la
mascareta.
● Cada dia, es netejaran, es desinfectaran i es ventilaran els espais utilitzats.
● El material emprat en les diferents activitats s’utilitzarà i es desinfectarà seguint les mesures
pertinents.
● Les entrades i les sortides es realitzaran de manera esglaonada. Caldrà mantenir la distància
física recomanada i esperar a l’exterior fins que l’educadora de referència ho indiqui. Abans
d’iniciar cada torn, s’informarà als participants de l’horari i del lloc d’entrada i recollida.
o Escola de Natura – cada aula utilitzarà l’única porta amb la que compta.
o Cal Drac - cada espai utilitzarà un accés diferent.
▪

Aula superior – porta C/Llibertat

▪

Aula inferior – porta Can Quim del Rec

● En cas que hi hagi un cas de contagi, per part d’un infant o d’una educadora, el grup de
convivència haurà de confinar-se a casa. Es podran reincorporar a l’activitat al cap de 14 dies
si no presenten simptomatologia.
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