GUARDA DE TARDA
PROTOCOL PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES
El document que referim a continuació està subjecte a possibles variacions o canvis que derivin
de l’adaptació del mateix a noves normatives del Departament d’Educació o del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com d’allò que es determini i s’acordi amb la
Direcció de l’escola Frederic Godàs.
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Frederic Godàs, amb la voluntat prioritària i
ferma de complir amb tots els requisits i les exigències legals del Pla d’actuació per al curs 20212022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia, presenta el següent protocol com a
coneixedors de la problemàtica generada per la COVID-19.
1.- L’espai destinat a aquest servei és el menjador escolar.
2.- Horari: De 16:30 h. a 17:30 h.
3.- Abans i després de l’ús d’aquests espais es farà neteja, desinfecció i ventilació.
4.- És imprescindible i obligatori que l’alumnat i el monitoratge que participa a la guarda de tarda
portin la mascareta en tot moment.
5.- Entrada: L’alumnat serà recollit de les aules (algun grup d’educació infantil) o de les files dels
grups classe quan surtin acompanyats dels seus professors. Tot just entrar a l’espai de la biblioteca
s’haurà de desinfectar les mans amb el gel hidroalcohòlic disposat a tal efecte.
6.- Quan acabi el servei l’alumnat tornarà a desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i els/les
responsables acompanyaran l’alumnat a la porta principal de l’escola. Les famílies s’hauran
d’esperar fora de la tanca i el monitoratge els anirà lliurant de forma ordenada. Les famílies hauran
de portar la mascareta i hauran mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig amb la resta
de famílies. Us demanem que, per qüestions d’espai i per tal de reduir riscos, només vingui a buscar
un adult a l’alumnat.
7.- En cas que algun alumne/a durant l’horari de l’activitat hagi de fer ús del lavabo es rentarà i
desinfectarà les mans abans i després d’anar.
8.- Si algun dia heu de recollir algun alumne inscrit al servei de guarda de tarda abans de l’hora de
sortida ho comunicareu a Regina, que és la persona que està a la porta de l’escola, i ella entrarà a
buscar-lo. El familiar s’haurà d’esperar fora del pati respectant sempre la distància de seguretat
d’un metre i mig amb la resta de famílies, si és el cas.
9.- Només es podrà utilitzar el servei de guarda de tarda amb caràcter fix, per la qual cosa els
tiquets eventuals que altres anys permetien l’ús esporàdic d’aquest servei, durant curs 20212022, no es podran utilitzar.
10.- Per tal d’evitar que l’alumnat es tregui la mascareta, enguany no es podrà berenar durant
l’horari de guarda de tarda.
Si hi ha algun canvi en la normativa en relació a la COVID-19 l’AMPA podrà variar les mesures
d’aquest protocol. En tot cas, sempre s’informarà a les famílies dels canvis.

