
PRESENTACIÓ CURS 2020-21

Les activitats escolars del curs 2020-21 tenen una durada d'entre una i dues hores, depenent
de  quina  sigui.  Cada  activitat  és  conduïda  per  un  o  dos  educadors  que  s'ocupen  de  les
explicacions i la dinamització. 

Pel que fa al nombre d’alumnes per activitat ens adaptarem als grups que les escoles hagin
establert, tenint com a màxim els 30 alumnes per grup que marca la normativa.
 
Les activitats es duen a terme a l’Espai Cultura Fundació 1859, c/ d’en Font, número 25, de
Sabadell. Excepcionalment, durant el curs 2020/21 algunes de les activitats es podran realitzar
a les escoles.

INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES ADOPTADES DEGUT A LA COVID-19

Des de l’Espai Cultura Fundació 1859 volem traslladar-vos la tranquil·litat d’assegurar-vos unes
activitats escolars que reuniran les màximes condicions de seguretat per als alumnes.  
Per aquest motiu, ens adaptarem a totes les mesures marcades pels Departaments de Salut i
d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  referència  a  la  COVID-19  per  a  realitzar  les
nostres activitats escolars. 

Per tant, si no es dicta el contrari, es tindran en compte els següents aspectes:
- hi ha d’haver una distància de seguretat d’1,5 metres entre persones
-  els  alumnes,  el  professorat  i  els  educadors  de  l’Espai  Cultura  han  d’anar  equipats  amb
mascareta, ja que les nostres activitats promouen el treball en equip
- serà necessari que els alumnes, el professorat i els educadors es rentin les mans amb aigua i
sabó (o bé amb gel hidroalcohòlic) abans i després de la realització de les activitats
- es posarà a disposició  de tothom gel hidroalcohòlic per facilitar la neteja de les mans en
diferents espais de l’equipament
- s’haurà de fer ús de guants en els casos que la Generalitat de Catalunya ho dictamini
-  les entrades i  sortides dels  grups s’organitzaran de manera que mai  es creuin dos grups
estables de convivència diferents al mateix espai de l’equipament, així s’evitarà l’aglomeració
de grups escolars i es garantiran les distàncies de seguretat
- les instal·lacions es ventilaran freqüentment

- el material emprat en les diferents activitats es desinfectarà abans i després del seu ús
-  la  neteja  i  la  posterior  desinfecció  d’espais  es  realitzarà  amb una periodicitat  diària.  No
s’utilitzarà la mateixa aula per un altre grup de convivència estable sense haver-se netejat
prèviament

Si  les condicions  adoptades  per  la  Generalitat  de Catalunya canvien,  és  possible que les
activitats que oferim pateixin alguna modificació. Es recomana consultar els possibles canvis
a   visitesec@fundaciosabadell.cat  .  
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