RECOMANACIONS PER A DUR A TERME
ACTIVITATS D’ACOMPANYAMENT FAMILIAR
A connuació teniu una sèrie de recomanacions per dur a terme acvitats d’acompanyament
familiar, amb famílies d’infants escolaritzats i no escolaritzats.

Infants escolaritzats
Les acvitat que es realitzin amb amb infants escolaritzats s’han de mantenir els grups
bimbolla de l’escola. No es poden juntar en grups alumnes de diferents grups estables de
convivència.

Infants no escolaritzats
En el cas d’Infants no escolaritzats, els grups seran tancats ( no poden canviar d’hora ni de dia).
S’ha d’establir un grup on sempre hi hagi la presència dels mateixos individus. Els parcipants,
no poden canviar de grup de referència.

Aforament
L’aforament s’establirà segons la capacitat de la sala, donant un mínim de 2,5m 2 per individu.
En el cas d’una capacitat de 30-40 m2, l’aforament serà: 6 infants i els seus adults de
referència + 2 facilitadores (14 persones).
En el cas d’espais més grans, podrà haver-hi alguns parcipants més, sempre que es respecn
les mesures de distanciament entre adults i l’espai disponible per individu.

Modalitats
Espai nadó (Adults, distribució en cercle; infants enmig)
Els adultes faran el cercle mantenint la distància de seguretat d’un metre i mig.

Espai de trobada i joc i Espais familiars (Els adults reparts per la sala i els infants juguen
interaccionant entre ells i amb el seu adult de referència).
Els adults se reparran per la sala, separats com a mínim un metre i mig, entre ells. Per alls
infants no convivents, dins la mesura del possible, també serà necessari establir un
distànciament d’un metre i mig entre ells.

Aspectes generals a tenir en compte
Mascareta: És obligatori l’ús de mascareta en els adults en tot moment
Rentat de mans: És imprescindible en rentat de mans abans de començar. Hi ha d’haver gel
hidroalcohòlic per als adults a la sala i en el cas dels infants possibilitat de rentar ses mans amb
aigua i sabó.
Sabates: No és pot entrar a la sala on es farà l’acvitat amb les sabates del carrer: s’ulitzaran
peücs o calcens de «psico».
Venlació de la sala: es venlarà abans de la sessió i, depenent de les condicions
meteorològiques, les Bnestres romandran obertes sempre que no hi hagi perill d’accidents; en
cas de baixa temperatura es pot obrir uns minuts durant la sessió.
Material: Tot el material emprat, així com la sala es netejarà i desinfectarà perquè el pugui
ulitzar un altre grup. En el cas de materials naturals que no es puguin banyar es deixaran en
quarantena 24 hores abans de tornar a ulitzar-los.
Presa de temperatura: Totes les persones parcipants de l’espai es prendran la temperatura
abans de dur a terme l’acvitat.
No assistència: No poden acudir a l’espai els infants i adults que:
- Es trobin en aïllament domiciliari com a conseqüència d’un diagnòsc de COVID 19.
- Es trobin en quarantena domiciliaria per ser contacte estret d’alguna persona
diagnoscada de COVID 19.
- Hagin iniciat símptomes compables amb la COVID19 Bns que es descar el
diagnòsc.
- Convisquin amb una persona posiva amb símptomes, mentre no es disposi del
resultat de la PCR.
Control d’assistència: Les persones coordinadores de l’acvitat tendran un llistat actualitzat de
les persones que parcipen a l’espai ( adults i infants) per tal de facilitar l’estudi de contactes si
s’hagués de dur a terme.

