Àrea de Monuments i Jaciments

Recomanacions per a l’etapa de represa i «nova normalitat» per a
la realització d’activitats educatives i activitats dinamitzades
Mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, s’adopten mesures bàsiques de
protecció i organització per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció
per SARS-CoV-2. Aquestes mesures continuen a l’etapa de represa i «nova normalitat» al
territori de Catalunya.
En conseqüència, l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural adopta noves mesures que s’han de tenir en compte a l’hora de fer activitats
educatives als monuments i jaciments de titularitat pròpia, que s’han de complir per dur a
terme qualsevol tipus de visita o activitat dins dels espais patrimonials.

Mesures generals
– Cal preveure i estipular un espai d’acollida dels grups escolars apartat de les cues de visites
individuals i altres grups que hi puguin confluir al mateix temps. Per a això, cal seguir en tot
moment les recomanacions fetes per les persones educadores i les persones treballadores dels
monuments.
– Les persones que participin en les activitats educatives han de portar mascareta de manera
obligatòria i posar-se gel hidroalcohòlic a l’entrada del monument i a la sortida, a més de
mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones o grups de diferents nuclis de
convivència, i no han de tocar elements mobles ni immobles dels monuments.
– A més, les persones que participin en les activitats educatives han de seguir les
recomanacions de les persones educadores i guies del monument en qüestió durant tota la
visita, i no es poden separar del seu grup durant l’activitat educativa.

Activitats educatives i dinamitzades
Mesures específiques
– El nombre màxim de persones participants per grup, per a cada activitat educativa, ha de ser
l’estipulat pel centre educatiu: el grup classe o grup bombolla establert prèviament des del
mateix centre per al transcurs del curs escolar.
– En el moment de la reserva de l’activitat, s’ha d’informar del nombre d’alumnat, que no pot
superar mai el grup classe o grup bombolla preestablert en el moment de la reserva. Mai no es
poden superar les 30 persones; si es dona aquest cas, s’han de fer dos grups d’alumnat.
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– S’han d’evitar els espais tancats. En cas que això no es pugui garantir, s’han de seguir les
recomanacions sobre ventilació de les autoritats sanitàries i reduir la durada dels tallers tant
com sigui possible.
Informació sobre ventilació i sistemes de climatització:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
– No es poden utilitzar aquells espais que no garanteixin les condicions anteriors.
– No poden accedir als monuments grups de centres educatius o altres grups sense reserva
prèvia confirmada amb totes les garanties amb les centrals de reserves dels monuments i
jaciments. Les centrals de reserves tenen la potestat, en la gestió dels grups reservats per
empreses externes, que es compleixin correctament els aforaments i es garanteixi la seguretat
de les persones visitants. Les empreses externes que vulguin fer reserves per a la visita dels
monuments i jaciments han de seguir les normatives ja vigents i adaptar-se en tot moment a
les indicacions de les centrals de reserves.
– S’han d’evitar al màxim les esperes. Si hi ha un temps d’espera, es recomana que es faci a
l’exterior si les condicions climatològiques ho permeten o bé que s’hi habiliti un espai específic.
– Les persones educadores responsables de l’activitat, el professorat acompanyant i l’alumnat
han d’anar amb mascareta durant tota l’activitat i s’han de rentar les mans abans i després de
l’activitat amb gel hidroalcohòlic. L’alumnat ha de fer servir guants de protecció individual, si
l’activitat ho requereix. Els guants i el gel han de ser proporcionats per les persones
educadores dels monuments i jaciments; les mascaretes les han de portar de l’escola.

Materials i eines d’ús compartit
– Es recomana utilitzar només materials educatius propis de cada activitat que es puguin
netejar i desinfectar sovint, com ara materials plàstics o envernissats. L’equip educatiu ha de
netejar abans de l’activitat aquests materials, els quals han de ser desinfectats bé per
l’alumnat, quan així s’estipuli, bé per les persones educadores, després de cada sessió.
– Es recomana que els grups escolars portin de les escoles les eines per a cada alumne de què
ja disposen (llapis, estisores, grapadores, etc.). Se’ls ha d’informar d’aquest fet en el moment
de la reserva.
– Quan no es pugui garantir l’ús individual dels materials, s’han de fer servir guants.

Persones educadores patrimonials
– Les persones educadores responsables de l’activitat han de dur mascareta i no han de tenir
en cap moment contacte directe amb l’alumnat.
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– Aquestes persones són les encarregades de vetllar pel bon ús i la neteja dels materials
educatius durant l’activitat educativa, i també després d’aquesta activitat.
– L’alumnat ha de seguir les recomanacions de les persones educadores en tot moment
mentre sigui dins de l’espai patrimonial.

Professorat
– El professorat acompanyant de l’activitat ha d’anar amb mascareta i és el responsable de
l’alumnat.
– Ha de vetllar pel bon comportament de l’alumnat i perquè en tot moment segueixi les
recomanacions de les persones educadores del servei i les mesures de seguretat individuals i
grupals.
– Ha d’acompanyar en tot moment l’alumnat durant el desenvolupament de l’activitat i fins
que surti de l’espai patrimonial.
– Ha d’informar en el moment de la reserva si hi ha alguna persona del grup amb necessitats
educatives especials per poder buscar alternatives i fer que gaudeixi de l’activitat igual que la
resta de l’alumnat.
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