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Protocol de seguretat Covid-19 del projecte “Tancant el Cercle” 

PROTOCOL DE SEGURETAT COVID-19 DEL PROJECTE “TANCANT EL CERCLE” 

El projecte “Tancant el Cercle” es realitza a les escoles i  a l’entorn més proper de l’alumne, hi ha 
activitats guiades per monitors de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona 
(ADEFFA) i altres que es fan de forma autònoma per part del grup. Es tracta d’un projecte 
d’Aprenentatge i Serveis que s’ofereix de forma gratuïta gràcies a una subvenció del Departament 
de Territori i Sostenibilitat.  

A continuació es descriuen les mesures de prevenció Covid-19 per a les activitats que es faran: 

- Les reunions prèvies al projecte entre ADEFFA i els mestres es farà prioritàriament de forma 
telemàtica. Si cal assistir al centre educatiu per veure espais s’aprofitarà quan es vagi a fer activitats 
amb els nens, adoptant les mesures establertes.  

- Els monitors es prendran la temperatura abans d’iniciar l’activitat. Els alumnes entenem que ja 
se l’hauran pres a l’entrada a l’escola.  

- Els monitors duran mascareta durant tota l’activitat, i mentre es facin explicacions als alumnes 
es respectarà, sempre que sigui possible, la distància de seguretat de 2 metres. 

- La utilització de mascaretes per part d’alumnes i mestres dependrà  del Pla d'actuació per al curs 
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia que tingui el Departament 
d’ensenyament  en el moment de l’activitat, per a la edat dels nens que realitzin l’activitat.  

- Els monitors es rentaran les mans i/o es desinfectaran amb gel desinfectant, abans i després de 
fer l’activitat.  

- Si hi hagués algun cas positiu de Covid-19 entre el monitoratge o entorn proper després d’una 
activitat al centre educatiu, es seguiria el protocol d’alerta i aïllament establerts pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

- Igualment si hi hagués algun cas de positiu Covid-19 en un grup classe que hagués estat en 
contacte amb un monitor, el centre educatiu ho hauria de comunicar a ADEFFA.  

- Es treballarà amb el grup classe tancat que ja hi ha establert a l’escola, amb la seva/seu docent 
corresponent. En les activitats de construcció i seguiment de les capses niu i hotels d’insectes, si 
és necessari, es treballarà amb grups de com a màxim 15 alumnes, dividint el grup classe en dos, 
en espais diferents pactats. Els monitors seran el més estables possible.   

- Les xerrades explicatives es faran a l’aula, l’aula es ventilarà abans i després de l’explicació, 
seguint el protocol que tingui el centre. Però també es poden dur a terme a aules exteriors.  

- Les activitats de construcció de capses niu, construcció d’hotels d’insectes, col·locació de capses 
niu i seguiments de tots els refugis col·locats i construïts es duran a terme a l’aire lliure, si fa fred 
o plou la construcció de capses niu es farà en els espais més amplis i ventilats de que disposi el 
centre, i es pactarà prèviament.  

- El material fungible (fusta, claus, etc....) es portarà just es que es necessita per cada sessió 
d’activitat, prèviament desinfectat.   

- Les eines que aporti ADEFFA seran desinfectades després de cada sessió amb desinfectant 
apropiat.  

- Es recomana als alumnes portar guants propis de treball (de roba) quan s’hagi de dur a terme 
construcció de l’hotel o de les capses niu i aquests guants haurien de ser personals i s’haurien de 
rentar després de la sessió. Els guants no estan inclosos en el projecte.  


