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Preàmbul 

El context actual obliga a marcar recomanacions per preservar la salut dels usuaris/es dels espais 
municipals.  La Casa de les vídues funciona com a espai formatiu i de recursos educatius, artístics, 
tecnològics i de lleure per a tota la població de Llagostera. En un context com l'actual, és una eina 
de primer ordre perquè infants, joves i adults gaudeixin d'una formació de qualitat, segura i amb 
transmissió de valors. 
En aquest document s’estableixen les pautes que han de permetre que les activitats que es 
realitzen a l’escola d’art durant el curs escolar continuïn essent, com ho han estat durant l’estiu, 
unes activitats segures (i fins i tot protectores) enfront de la pandèmia COVID-19. En qualsevol cas, 
aquestes pautes s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que es vagin acordant 
per part de les autoritats en relació amb la situació epidemiològica territorial i s’aplicaran de 
conformitat amb el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la 
COVID-19. 

 

 

 

 



1.1 Oferta formativa 

L’oferta formativa és l’habitual. A continuació es reprodueixen, a grans trets, els cursos que 

s’ofereixen: 

• Extraescolar de robòtica: dimecres de 17:00 a 18:30. 

• Roboteca oberta: divendres de 16:30 a 19:30. 

• Cursos/tallers: dissabte matí. 

 

 

1.2 Ocupació d’espais 

Totes les activitats es desenvolupen dins l’espai cultural Casa de les Vídues, on els espais estan 

degudament separats i amb els aforaments controlats. 

 

 

  



1.3 Grups de convivència estables (extraescolar) 

• Els participants s’organitzaran en grups estables de funcionament. És a dir, en les diverses 

sessions, participants del grup seran els mateixos, sense barrejar-se amb altres participants 

d’altres grups per tal de garantir la traçabilitat en cas de contagi.  

• Treballarem en grups petits, sempre que sigui possible, pels seus avantatges pedagògics i 

organitzatius, la millora de la traçabilitat i les eventuals mesures d’aïllament que calgui 

prendre.  

• Les persones dirigents (monitor/docent) de cada “grup estable” seran sempre les mateixes. 

Una persona dirigent ho pot ser de diversos grups estables sempre que sigui en dies/hores 

diferents i en els mateixos grups estables.  

• Evitarem, en la mesura del possible, la trobada entre diversos grups estables.  

• Si en alguna ocasió es fessin trobades en què participin diversos grups estables, cal garantir 

una distància mínima de 2 metres entre els diferents grups estables.  

• La incorporació de persones fora del grup estable es limitarà a necessitats pròpies del 

desenvolupament de les activitats (formadors o similars). 

• No es realitzaran activitats d’exhibició a les famílies o similars.  

• Sens perjudici de l’anterior, i sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat en 

l’espai on es desenvolupa l’activitat, al llarg del curs es poden inscriure a l’activitat nous 

participants. 

 

 

1.4 Activitat oberta (divendres tarda) 

• Les taules se separaran per grups de convivència familiars. 

• El material a utilitzar serà el mateix per tota la sessió, podent-ne agafar de nou, però no es 

permet ni retornar-lo ni intercanviar-lo. 

• Els menors de 12 anys han de continuar assistint acompanyats d’un adult. 

• L’aforament de l’activitat és de 14 persones, per tant, en cas de molta afluència es 

recomanarà que els participants només vinguin amb un acompanyant. 

• Es realitzarà un registre dels participants per accedir a l’activitat. 

 

 

 

  



1.5 Mesures de prevenció personal 

Com amb totes les activitats del Centre, l’objectiu d’aquest curs és prioritzar el control de les mesures 

de seguretat i higiene, i acompanyar, explicar, visibilitzar i traslladar la sensació de control a les 

famílies. 

a) Inscripció a les activitats 
• És obligatòria una inscripció prèvia a totes les activitats que s'hi desenvolupen excepte les 

activitats obertes, on caldrà registrar-se al arribar. 

• Si la inscripció és només d’alguns dies a la setmana, es recomana que siguin els mateixos dies 

de la setmana durant tot el període.   

• En el procediment d’inscripció, el pare, la mare o la persona tutora de l’infant haurà de signar 

una declaració responsable, que tindrà un contingut similar a la de les activitats d’estiu. 

b) Fluxos de circulació en activitats i tallers amb inscripció  

• Les entrades i sortides a l'Espai cultural  de la casa de les vídues es faran per la porta principal 

de l’edifici, situada al Carrer Sant Antoni, 1. Per les característiques de l’edifici, resulta 

impossible disposar de dos espais diferenciats (un per les entrades i l’altre per les sortides). 

Tampoc es poden diferenciar els dos sentits de la marxa a l’espai de la porta, ja que el pas és 

molt estret.  Tot i això, s’establiran les següents mesures i recomanacions: 

• Es promourà, en la mesura del possible, una entrada gradual d’alumnes.  

• Només es permet la presència d’un adult acompanyant a l’alumne 

• L’adult acompanyant no podrà entrar a la Casa de les vídues. 

• En la formació de grups infantils, el formador esperarà els alumnes a baix i pujaran junts a 

l’aula que correspongui. Es demana, per tant, màxima puntualitat per part de les famílies. 

També acompanyaran els alumnes al hall un cop finalitzi l’activitat per a la recollida.  

• Es recomana realitzar les entrades per la part dreta de la porta principal, i les sortides per la 

part esquerra. Un cop a dins de l’edifici se seguiran els fluxos de circulació marcats. 

• Cal fer ús mínim dels espais comuns i compartits (lavabos, escales, entrada). 

 

c) Ascensor 

Es recomana no utilitzar l’ascensor tret de casos excepcionals. En cas d'utilitzar-lo, no hi podrà pujar 

més d'un usuari per trajecte.  

d) Higiene de mans 

• El personal i els usuaris han de rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó / solucions 

hidroalcohòliques:  

- A l’arribada al centre.  

- Abans i després d’estar en contacte amb material compartit.  

- Abans i després d’anar al WC.  

- Com a mínim una vegada cada dues hores.  

 



 

e) Mascareta 

• Totes les persones presents a l’activitat majors de 6 anys, han de portar obligatòriament 

mascareta durant tot el desenvolupament de l’activitat i durant l’entrada i la sortida de la 

mateixa.  

• Els docents de les activitats i el personal  de la Casa de les vídues portaran mascareta sempre.  
 

De conformitat amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves 

mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, cal 

tenir en compte els punts següents: 

 - És obligatori l’ús de mascareta amb independència del compliment de la distància de 

 seguretat.  

 -No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o 

 dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.  

-Tampoc  si, per la seva situació de discapacitat o de dependència, no disposen 

 d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que  facin 

inviable la seva utilització.  

-Tampoc serà exigible en els supòsits de força major o situació de necessitat, o quan  per la 

mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les 

indicacions de les autoritats sanitàries.  

• El material d’ús freqüent l’ha d’aportar cada infant o adolescent i emprar només el seu. El 

material d’ús compartit es desinfectarà després de cada ús. Cal que cada infant porti aigua de 

casa. 

 

f) Control de símptomes 

 
• Per tal de poder oferir el servei, les famílies o els alumnes majors d’edat hauran de signar i 

entregar, abans de l’inici del curs una declaració responsable (veure Annex 1 i 2) de 

compromís de no portar l’infant o adolescent al centre en cas que es presenti simptomatologia 

compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies.  

 

• L’Administració podrà decidir prendre la temperatura als alumnes en el moment d’entrar, però 

no serà requisit indispensable 

 

 



1.6 Neteja, desinfecció i ventilació 

• La neteja i desinfecció dels espais es farà en horari de matí i migdia, quan no hi ha activitat al 

centre. 

• La neteja i desinfecció del material compartit utilitzat a les classes es durà a terme per part 

dels docents, amb l’ajuda dels alumnes des d’un enfocament pedagògic. 

• La ventilació serà de 10 minuts entre sessió i sessió, aprofitant el temps de canvi de grups. 

• Els alumnes no podran menjar a les instal·lacions de la Casa de les vídues en cap cas.  
 

1.7 Promoció de la salut i suport emocional 

S’atendrà a tots aquells usuaris que ho requereixin. 

1.8 Gestió de casos 

Se seguiran les directrius del Departament d’Educació, recollides en el document corresponent o les 

seves actualitzacions. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre 

educatiu:  

 
• Se’l portarà a un espai separat d'ús individual ben ventilat, ubicat a la sortida d’emergència 

de la façana principal que dóna a la plaça, a l’entrada del bar, on els familiars podran recollir 

l’alumne.  

• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, tant a la 

persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona que 

l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no 

pugui quedar-se sola).  

• Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 

general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 

adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

A continuació, el/la director/a del centre haurà de realitzar les següents accions:  

1- En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que vingui 

a buscar l’infant o adolescent.  

2- Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili i, des 

d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que 

sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat 

del contagi i el seguiment epidemiològic. 

 



1.9 Pla de confinament 

PLA D’ACTUACIÓ DAVANT DE CAS SOSPITÓS DE COVID 
 
Davant d'un cas sospitós: 
 

1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l separa de la resta de   
companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyat per un formador/a fins la recollida de la 
família.  

2. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona formadora del grup completaran la 
jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups.  

3. S’informa telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de convivència.  
4. A l’arribada del resultat:  

a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona formadora del grup) 
poden reprendre l’activitat. 

b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris 
(els infants de la unitat de convivència i la persona formadora del grup).  

 
 

SÍMPTOMES COVID-19 
 
- Febrícula o febre (≥ 37,3ºC) 
- Tos i/o dificultat per respirar 
- Congestió nasal i/o mal de coll 
- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea 
- Malestar general o dolor muscular 
 
 

Consideracions finals 

El protocol ha de ser revisat i actualitzat contínuament, per tal de poder donar compliment a la 

normativa vigent. 

 


