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0. Introducció  

 

En l’entrada d’aquest nou  curs tan especial,  el camp d’Aprenentatge Can 

Santoi ha elaborat un pla d’organització bàsic  per garantir la reobertura dels 

nostres projectes al centres educatius  amb les  mesures higièniques i de 

seguretat  que la situació de la Covid-19 requereix i que variaran seguint 

sempre les directrius  del Departament i  de Salut  de la Generalitat. 

Prioritàriament acollirem només grups estables exceptuant alguns projectes 

que per les seves característiques permeten acollir-ne més d’un grup estable. 

També i excepcionalment alguns dels projectes anirem a fer-los als centres, 

traslladant nosaltres tot el material específic. 

Realitzarem totes les trobades de coordinació (moment1) de forma telemàtica 

on consensuarem el moment 2 i 3 dels projectes. 
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1. Context 
 

La situació del Camp d’Aprenentatge en el moment d’iniciar el curs és que 

continuem compartint l’edifici amb la fundació diagrama responsable dels joves 

migrants i ja hem acordat amb ells els espais exteriors exclusius del CdA quan 

tenim alumnat. 

Les inscripcions es van iniciar el 13 de juliol i han estat  obertes fins el 14 de 

setembre de 2020, on a dia 28  de setembre  d’avui hem tingut 84 sol·licituds 

dins del període normal i 2 inscripcions fora de termini. 

Donat l’alta demanda i l’augment de grups estables a les escoles, no podem 

donar servei a tota la demanda de sol·licituds. 
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2. Mesures de seguretat i higiene 
 

1.  Mesures de seguretat i higiene dels professiona ls del Camp 
 

a) Mesures de seguretat 

a.1. Els professionals del Camps fan us de la masca reta : 

a.1.1. Espais exteriors de l’edifici 

a.1.2. Per anar al lavabo, magatzem i laboratori 

a.1.3. Sempre que no es pugui mantenir al distància d’1, 5 metres de seguretat 

entre ells. 

a.1.4. Amb l’alumnat i a més mantenint distància d’1,5 m de seguretat 

 

a.2. En l’espai de treball de l’oficina 

a.2.1. Mantenen en tot moment la distància de seguretat. 

a.2.2. Durant els àpats també mantenen la distància de seguretat. 

 

b) Mesures d’higiene 

b.1. L’espai d’oficina serà netejat diàriament per part de Fundesplai. 

b.2. Tenim gel hidroalcohòlic a l’entrada que s’aplicarà sovint a les mans i 

objectes més en contacte (impressora, teclat, interruptors, manetes, 

claus...) 

b.3. Els lavabos seran desinfectats cada dia per part de Fundesplai. 

b.4. Es trauran les manetes de la bugaderia i d’entrada des del pis de dalt. 

b.5. Desinfectarem diàriament la maneta del magatzem. 
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2. Docents del Camp en cas de presentar símptomes 
 

a) Posar mascareta quirúrgica. 

b) Contactar amb el seu CAP de referència 

c) Si es fa la prova PCR comunicar-ho a la direcció del CdA que ho 

comunicarà al GestorCovid. 

d) Comunicar el resultat de la prova PCR a la direcció del CdA que 

ho comunicarà al GestorCovid. 

e) En cas de positiu restarà confinat.  

 

 

3. Mesures de seguretat i higiene amb els educadors  i amb els 
joves migrants sols. 

 
 

a) Intentar no coincidir en la porta exterior d’entrada i si és el cas, 

intentar mantenir una distància superior als cinc metres. 

b) Pactar utilitzar els espais comuns de bugaderia, passadís i 

magatzem en horaris diferents. Els docents del Camp de 8 a 16 h 

i els educadors la resta del temps. 

c) Els dies amb alumnat disposarem de la zona del darrera de la 

casa (Taules i pista) durant el matí i fins les 15:30. 

d) Desinfecció de la font, baranes  i taules exterior diàriament  quan 

tinguem alumnes. 
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4. Mesures de seguretat i higiene que hem previst p er quan 
tinguem l’alumnat  de primària i secundària. 
 

a) L’alumnat tant de primària com de secundària que assistiran al 

Camp seran prioritàriament  grups estables i excepcionalment 

farem projectes amb més d’un grup estable. 

b) També excepcionalment farem alguns projectes determinats 

als centres 

c) Habilitarem dos espais, en cas d’atendre 2 grups d’estable poc 

nombrosos al CdA: Laboratori i biblioteca 

d) Habilitarem com a espai la zona d’ordinador de les oficines. 

e) Demanarem disposar del llistat  del grup estable (Bloc) i dels 

mini grups de treball enumerats. 

f) L’alumnat treballarà en petits grups (minigrups) i entre ells 

compartiran el mateix material. 

g) L’alumnat grup estable portarà mascareta o no en funció dels 

protocols del centre i de la situació en la seva àrea 

metropolitana. 

h) Acollirem més d’un grup estable de diferents centres en 

projectes concrets que es realitzen totalment a l’exterior i amb 

l’ús de mascaretes per part d’alumnat i docents. 

i) El docents del CdA portarem sempre la mascareta  posada i  

intentarem respectar la  distància de seguretat d’1,5m. 

j) Els docents del CdA portarem gel hidroalcohòlic amb els que 

ens netejarem les mans periòdicament i abans i després de 

repartir el material. 

k) Els docents del CdA no portaran mascareta en els 

desplaçaments llargs a l’aire lliure i es situaran al davant i 

darrera del grup mantenint uns 2 metres mínims de distància. 

l) L’alumnat es netejarà les  mans amb gel hidroalcohòlic abans 

d’entrar al laboratori /biblioteca i al sortir. 

m) En les activitats a l’exterior li proporcionarem a cada petit grup 

gel hidroalcohòlic i periòdicament l’alumnat i docents es 

netejaran les mans. 
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n) El laboratori estarà ventilat abans i després de marxar 

l’alumnat i durant la seva permanència un mínim de tres 

vegades durant 10 minuts. 

o) L’alumnat es rentarà les mans amb sabó abans i després 

d’anar al lavabo. 

p) En cas de dos grups estables al CdA els diferenciarem amb 

polseres de diferents colors i només podran anar al lavabo 

seguint les indicacions del terra del seu color i al servei que 

tingui el mateix color de la seva polsera. 

q) Les papereres del laboratori i lavabos seran amb tapa i es 

buidaran diàriament per part de Fundesplai. 

r) Es netejaran i desinfectaran tots els espais després de 

realitzar l’activitat. 

s) Els material que utilitzin els alumnes compartit pel grup serà 

desinfectat després del seu ús o es posarà en quarantena un 

mínim de 48 hores. 

t) Seguirem  un protocol específic en funció del projecte a nivell 

de material i seguretat. 

u) Se’ls hi explicarà totes aquestes mesures als docents abans 

de venir a realitzar el projecte i als alumnes a l’inici de 

l’activitat. 

v) En cas de que un alumne presentí algun símptoma relacionat 

amb la Covid-19 es faran les següents accions: 

a. Es posarà una mascareta quirúrgica en cas de que no  

la portés posada. Si no en té, li proporcionarem 

nosaltres. 

b. S’aïllarà a l’aula de natura que ha partir d’aquest 

moment serà d’ús individual i estarà ventilat. 

c. Si l’acompanya un docent aquest mantindrà les 

distàncies de seguretat i portarà la mascareta 

corresponent. 

d. Els seus residus es recolliran en doble bossa 

d’escombraries. 
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e. Si els símptomes són lleus trucarem a la direcció del 

centre per que es posi en contacte amb la família i serà 

la direcció del centre la que gestionarà el cas. 

f. Si presenta símptomes de gravetat trucarem al 061. 

 

B La reorganització i flexibilització horària de la  prestació de 
serveis presencials. 

 

Donat que només som dos docents al CdA Can Santoi asimptomàtics  i que 

tenim espai suficient per mantenir distàncies,  assistirem presencialment al lloc 

de treball els dies de treball intern. 

L’horari, donat que només som dues persones i per facilitar la coordinació serà 

intensiu de 8:30 a 15:30. 

 

C Control del Pla de contingència i reincorporació del curs 
2020-21 
 
El control d’aquest pla de Contingència el realitzarà la direcció del centre i 

l’anirem modificant seguint les instruccions del Departament d’Educació i de 

Salut.
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            M Engràcia Miquel i Almirall 

                28 de setembre de 2020 


