Protocol intern colònies
Segons el protocol Específic per a Colònies Escolars aprovat per la Direcció General de Joventut seguint
els Criteris generals PROCICAT (Plans de Protecció Civil a Catalunya), s’estableixen un seguit de mesures i
recomanacions com a mecanismes de prevenció davant el COVID-19, les quals hem adaptat a la nostra
realitat redactant un protocol intern per tal de garantir la màxima seguretat.
Es designarà un “responsable de prevenció e higiene” (degudament format) que vetllarà pel
compliment de les mesures establertes en aquest protocol citades a continuació:
1.

Distàncies i capacitats
●

Els nens i nenes s’agruparan en “grups de convivència” per tal de realitzar les diferents
activitats. Aquests grups seran de màxim 10 participants i amb un dirigent com a referent que
conviurà amb ells de forma exclusiva.

●

Hi haurà la figura del dirigent corretorn per tal de reforçar la figura del dirigent de cada grup
que també serà exclusiu de cada grup.

●

Afavorirem la separació de 2m entre nens i nenes potenciant les activitats a l’aire lliure i
mitjançant dinàmiques i jocs adaptats.

●

Adaptarem l’aforament per l’acompliment de les mesures, en aquest cas l’aforament màxim
serà de 44 participants assegurant que cada nen/a disposi de 4m2 en cadascun dels espais

2.

Entrades i sortides
●

La entrada dels nens i nenes amb els seus familiar es farà de forma esglaonada i amb les
respectives mesures de seguretat (es donaran les instruccions prèviament), igualment es
prendran les mateixes mesures durant la recollida.

●

Es realitzarà neteja de les mans amb solució hidroalcohòlica a les sortides i entrades a la casa
(els punts amb solució hidroalcohòlica estaran situats a la porta)

3.

Prevenció en l’àmbit de salut

●

Utilitzarem la mascareta quan no es pugui respectar la distància de seguretat

●

En cas de que hi hagi personal distint a l’equip dirigent, aquest haurà d’utilitzar mascareta de
forma obligatòria

●

S’aprofitarà l’entrada al menjador dels diferents àpats (esmorzar i sopar) per tal de realitzar
una comprovació simptomàtica basant-nos en la presa de la temperatura corporal. Aquesta
tasca anirà a càrrec del responsable de prevenció e higiene.

●

El rentat de mans serà obligat abans i després de cada activitat incloent els àpats i es farà amb
sabó i paper secant d’un sol ús (les zones de rentat estaran identificades)

●

Es realitzarà neteja de les mans amb solució hidroalcohòlica a les sortides i entrades del recinte
(els punts amb solució hidroalcohòlica estaran situats a la porta)

●

Es seguirà les pautes del “Pla de confinament intern” en cas de detectar alguna simptomologia
sospitosa respectant els mecanismes de comunicació amb les famílies i els responsables
sanitaris. Aquest pla anirà a càrrec del responsable de prevenció e higiene

4.

Menjador i àpats:
●

Disposarem les taules per tal de que hi tingui cabuda cada grup de convivència per separat

●

Els nens i nens seuran a la taula un forma de zig-zag deixant sempre un seient buit entre ells i
no coincidint un davant de l’altre.

●

L’entrada al menjador serà per grups de convivència i de forma esglaonada

●

Durant el berenar es controlarà escrupulosament que es mantinguin les distàncies de seguretat
i es controlarà que no hi hagi intercanvi d’aliments entre participants.

5.

●

El servei de menjador serà exclusiu del dirigent o dirigent corretorn de cada grup

●

No hi haurà contacte físic amb el personal de cuina

●

El personal de cuina seguirà de forma estricta el seu respectiu protocol

●

Es netejarà de forma rigorosa després de cada àpat i seguint els respectius protocols

Habitacions:
●

Reduirem l’ocupació de les habitacions minimitzant-la al màxim

●

Es netejaran de forma rigorosa cada dia i també es ventilaran de forma constant

●

La disposició dels nens i nenes als llits serà cap i cuada per tal de maximitzar la separació entre
els respectius caps.

6.

Material i espai

●

Es netejaran tots els espais després de cada activitat seguint els respectius protocols

●

Els espais tancats es ventilaran constantment

●

Cada nen/a tindrà el seu estoig de material bàsic (es cedirà quan es realitzi la primera activitat
que ho requereixi i es guardarà en un mateix lloc durant el transcurs de les colònies, sempre
desat per grups de convivència)

●

7.

Els materials d’ús col·lectiu seran desinfectats després de cada ús

Dimensió pedagògica
●

S’incorporarà l’experiència del COVID-19 dintre el disseny educatiu (eix, activitats...) a fi i
efecte que els participants puguin treballar la vessant emocional de la situació, mitjançant
dinàmiques adequades a cada edat.

●

Les colònies serà un espai on hi tindrà un pes important l’educació per la salut (tal com
recomana la OMS) orientant als nens i nenes a adquirir uns hàbits de vida saludable

●

Es promouran activitats en el medi natural i a l’aire lliure

●

Totes les activitats es realitzaran en grups de convivència reduïts, i respectant les distàncies de
seguretat recomanades i evitant el contacte directe amb altres grups de convivència, alhora
que es procurarà mantenir activitats que potenciïn la socialització.

●

El programa pedagògic haurà d’incloure el lloc on es realitzen les diferents activitats del dia
segons cada grup de convivència.

8.

Tràmits administratius
●

L’origen dels participants estarà mínim en Fase 3.

●

Les famílies hauran de realitzar una declaració responsable per tal d’acreditar l’estat de salut
del seu fill/a abans de l’inici de les colònies.

●

No es permetrà la participació d’infants no vacunats

