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ACTIVITAT 

Ludoteca Les Orenetes de Vilablareix. 

Del 6 de setembre al 22 de juny, de dilluns a divendres de 16.20 a 19.20h. Fora horari 

escolar de 9.00 a 13.00h. 

Lloc: Ludoteca les Orenetes 

Requisits per assistir a la ludoteca: 

• Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o 

la tutora, de compliment de les condicions per participar en les activitats. (Vàreu rebre 

un correu electrònic amb el document adjunt de la declaració).  

• No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 i no haver estat declarat 

contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la 

realització de l’activitat:  

▪ No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular, sigui seva o d’una persona convivent feta en el marc d’una sospita 

clínica d’infecció.  

▪ No estar exclòs d’assistir al centre  el mateix dia de la realització de l’activitat 

per qualsevol incidència vinculada a la Covid-19.  

 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat, en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 

de manera conjunta -amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, 

la idoneïtat de reprendre l’activitat.  Es consideren malalties de risc per a la Covid-19:  

• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.   

• Malalties cardíaques greus  

• Malalties que afecten el sistema immunitari.   

• Diabetis mal controlada.  

• Malalties neuromusculars o en cefalopaties moderades o greus.  
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1. DESPLAÇAMENTS  

Per els socis que han optat amb el servei de recollida a l’escola el desplaçament es farà a 

peu i amb mascareta.  

En cas de pluja es farà el trajecte amb impermeable, capelina o similar. 

2. MIDA DE GRUPS 

El grups de convivència seran d’infants d’edats i cursos diferents. Cada grup tindrà un 

espai assignat i una monitora de referència.  

Cada sala tindrà els seus jocs, materials i racons corresponents. Tot el material que es 

pugui es desinfectarà.  

S’habilitaran espais en cada sala per deixar les motxilles i les jaquetes. També es 

disposarà d’un racó per a berenar. Serà desinfectat i netejat un cop tots els infants hagin 

acabat.  

3. PLA DE CONFINAMENT  

Davant d’un cas sospitós:  
 

• comunicació interna 

Tan bon punt es detecti la simptomatologia, els responsables encarregats de detectar-la, 

informaran a la dirigent de l’entitat. Aquest dirigent, s’encarregarà de notificar-ho a la resta 

de ludotecàries, per tal d'assegurar que els grups de convivència quedin apartats del 

focus.   

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/a monitor/a fins la 

recollida de la família. Aquesta sala, serà l’aula taller. En cas de més d'un subjecte, es 

delimitarà l'espai per tal d'evitar contacte entre possibles positius. 

2. S’establirà contacte amb la família per tal que vinguin a buscar l’infant.  

3. Quan la família vingui a buscar l’infant, esperarà a fora de l’edifici fins que el monitor/a 

surti amb l’infant, en cas que la família hagi d’entrar utilitzarà mascareta i es 

desinfectarà les mans. La família s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de 

referència, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic.  

4. En cas de detectar signes de gravetat: 

a. Dificultat per respirar 

b. Vòmits o diarrea molt freqüents amb afectació de l’estat general 
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c. Dolor abdominal intens 

d. Confusió, tendència a dormir-se 

Trucar al 112 i després a les famílies. 

5. En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2 

s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa.  

6. Si el resultat és negatiu, podrà retornar a l’activitat en cas que no tingui cap 

simptomatologia. 

7. Quan la PCR sigui positiva, tant l’infant com el grup de convivència quedaran en 

quarantena durant 10 dies.  

 

• Neteja i desinfecció de la zona d'espera abans de l'abandonament de l'activitat  

Un cop acabat el confinament, es procedirà a netejar, desinfectar i ventilar la totalitat de 

l'edifici. En cas de simptomatologies detectades a l’entrada, es desinfectarà l’entrada i la 

zona d’espera. En cas de simptomatologies detectades a la sortida, es desinfectarà tot 

l’edifici.   
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4. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PARTICIPACIÓ  

Les famílies per participar a l’activitat de la Ludoteca hauran de signar un document on es 

fa una declaració responsable per a la participació, en cas de no signar aquest document 

no podrà realitzar l’activitat.  

5. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT  

Habilitarem tots els lavabos de la instal·lació per tal d'afavorir el rentat de mans de manera 

sistemàtica i estarà amb disponibilitat de sabó i paper secant d’un sol ús. Disposarem de 

solució hidroalcohòlica a les entrades i a cada sala.  

 

Rentat de mans i higiene  

En infants, es requerirà rentat de mans:  

• Abans i després d’anar al lavabo.  

• Abans i després d’esmorzar i berenar.  

• Abans i després de les activitats  

• El rentat de mans tindrà una duració de 20 segons.   

• Els infants hauran de venir cada dia amb roba neta i dutxats.  

 

En el cas del personal que treballa al centre el rentat de mans es durà a terme:  

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.  

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC.  

• Abans i després d’anar un mateix al WC.  

• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

• El personal no farà ús de guants excepte a l’hora de canviar un infant.   

• Els monitors utilitzaran mascaretes.   

 

Ús de mascareta                                  

Serà obligatòria a tots els infants de 3 a 12 anys que assisteixin a l’activitat. L’hauran de 

portar sempre, encara que es mantingui la distància.  
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Comprovació de símptomes 

Diàriament caldrà que les famílies comprovin l’estat de salut dels infants per poder 

garantir que poden participar l’activitat amb seguretat per a ells i per la resta de persones 

del seu entorn. L’equip de monitors/es també haurà de fer aquesta comprovació a casa. 

Quadre símptomes: 

 

SÍMPTOMES INFANTS 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

SÍMPTOMES PERSONES ADULTES 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

Si l’infant presenta algun dels símptomes anteriors, es trucarà a les famílies.  

 

6. Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material.  

• Es faran 3 ventilacions al dia a les instal·lacions (abans, durant i després de 

l’activitat). Aquestes ventilacions tindran una durada de 10 minuts com a mínim.  

• Els equips de neteja faran les desinfeccions diàries. 

 

7. Dirigent “corretorn”  

Ens podem trobar amb un figura de dirigent “corretorn”, que substitueix o complementa la 

jornada del dirigent del grup de convivència. Aquest, pot actuar en els 3 grups de 

convivència que sempre seran els mateixos.   
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8. Casos d’atenció preferent 

En el cas de que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per 

accident o emergència que obligui a absentar-se al seu dirigent, el dirigent “corretorn” altre 

es farà càrrec del grup i usant mascaretes. 

 

9. Entrades i sortides 

Entrada amb corda: La ludotecària anirà a l’escola a buscar el seu grup de convivència i 

un cop arribats a la Ludoteca entraran per la porta principal (l’habitual).  

Entrada sense corda: els infants poden arribar sols (a partir de 8 anys) o amb un sol adult 

de la família. Aquests hauran d’esperar a la porta d’accés a l’edifici fins que vegin que és 

el seu torn. El familiar que acompanyi l’infant no podrà entrar dins la Ludoteca.  El 

recorregut de pujada i baixada estarà marcat amb fletxes a terra.  

 

Un cop a dins l’infant s’haurà de rentar les mans amb sabó o ficar-se gel hidroalcohòlic en 

cas que sigui necessari.  

 

Sortides: Cal anar a recollir els infants per l’escala que dona accés a la biblioteca.  

Què hem de portar a la Ludoteca? 

• Una ampolleta d’aigua 

• Una muda de recanvi (P3-P5) 

• Berenar i esmorzar  

• Els infants del servei de corda han de portar capelina o impermeable a la bossa 

 

 

Aquest pla d’actuació es pot veure modificat segons les indicacions de les 

autoritats sanitàries.  

Per a qualsevol dubte, queixa i/o suggeriment; i per qualsevol canvi s’informarà a 

les famílies via correu electrònic:  ludoteca@vilablareix.cat  
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