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     GUIA D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER A LES ACTIVITATS  
PRESENCIALS DE ROBÒTICA. CURS 2020/2021. 

 Hi haurà un "Responsable de Seguretat i Higiene" a l’empresa que vetllarà 
pel compliment de totes les mesures establertes i comunicarà qualsevol 
informació tan a personal com a clients (AMPA’s, Escoles, Entitats...), així 
com les diferents actuacions que es vagin produint i actualitzacions.  
 

 S’establiran grups en funció de la realitat de cada escola. Dintre d'aquest 
grup s'afavorirà el treball individual, amb material individual i amb cura del 
distanciament de 1.5 m entre persones. 
 

 L’activitat es desenvoluparà amb mascareta per a tots els grups. A cada 
participant se li assignarà un lloc separat on deixar les seves pertinences 
quan arribi. Aquest lloc serà unipersonal, mantindrà la distància de 
seguretat i no es podrà compartir amb ningú.  
 

 Cada participant disposarà de material individual si aquest és físic (peces 
de LEGO, fitxes...). Aquest material tindrà diferents desinfeccions al llarg del 
curs: 

o Inicialment: rentat de totes les peces i caixes a més de 60ºC. 

o Després de la utilització del material en una classe: el material a les 
caixes cal que quedi ben endreçat. El monitor ruixarà amb solució 
desinfectant. Aquest material no és tornarà a utilitzar fins al menys 48 
hores en una altra classe. 

o Si es produís un brot en un determinat grup, el material del monitor es 
desinfectarà amb el rentat a més de 60ºC. 

 En les activitats que requereixin retoladors, bolígrafs o material d’oficina, 
els/les participants utilitzaran el material de forma individualitzada, no 
compartint cap element en cap moment. En cas que sigui el monitor el que 
porti un determinat material específic per a realitzar una activitat, 
l’equipament prestat estarà desinfectat abans d’entregar-ho i es 
desinfectarà al final de la sessió.  
 

 En les activitats que requereixin un ordinador, els/les participants faran 
servir el dispositiu de forma individual. 
 

 Neteja de mans: 
o Al començament de l’activitat. 
o Al finalitzar l’activitat  
o Si hi ha alguna incidència durant l’activitat.  

 
Entre tots i totes aconseguirem un espai d’aprenentatge segur i proper, 
garantint la màxima diversió dintre de les mesures de seguretat establertes. 


