ASSESSORIA I ACOMPANYAMENT A CENTRES EDUCATIUS
DAVANT LA COVID-19
PRESENTACIÓ

La "nova normalitat" resultant de la pandèmia de la COVID-19, requereix adaptar espais
i integrar mesures que ens permetin conviure de nou en els centres educatius amb
benestar i seguretat. Els canvis necessaris a més de presentar un repte a nivell
organitzatiu són, a dia d'avui, incerts, exigents i variables.
La nostra experiència en la resposta a altres crisis sanitàries i epidèmies en diferents
contexts del món, inclosa la resposta a COVID-19 a Espanya i Portugal, ens atorga el
coneixement, les habilitats i capacitats tècniques i humanes necessàries per poder
assessorar a la comunitat educativa en la implementació de les mesures de prevenció i
control de la Infecció (PCI).

OBJECTIUS

Assessorar i acompanyar la comunitat educativa en tot el procés d'implementació i
adaptació de les mesures necessàries de prevenció i control de la Infecció (PCI) davant
la COVID-19 d'acord a les instruccions i protocols definits per les autoritats.
Aquest acompanyament inclou diferents fases de treball i línies d'intervenció segons les
necessitats i possibilitats de cada centre.
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L'equip de La Cooperativa Humanitària pot assessorar en la implementació de les
mesures davant la COVID-19 en aspectes de gestió i tècnics mitjançant:
• Avaluació i identificació de les necessitats en equip.
• Alternatives d'implementació adaptades a cada centre.
• Redacció de protocols específics per a la implementació de les mesures PCI.
• Definició d’una proposta per l'adaptació i millora d'espais existents.
• Disseny i implementació d'activitats formatives i de divulgació interna de les
esmentades mesures per a la seva acceptació i compliment.
• Definició d'un pla de contingència específic.

La metodologia emprada per a aquest tipus d'acompanyament dependrà dels objectius i
les necessitats de cada centre i es podrà realitzar de manera presencial o virtual segons
les possibilitats. En qualsevol cas, el procés sempre inclourà les fases essencials de:
• Diagnòstic inicial participatiu.
• Recollida de dades quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi d'espais existents.
• Anàlisi de les necessitats conjuntament amb els responsables.
• Definició d'una proposta amb recomanacions i pla d'acció.

Agrupació Escolar Catalana (AEC) - https://www.agrescat.cat/ca/activitats.htm
Escola Montagut, Vilafranca del Penedès
Webinar obert adreçat a Centres Educatius - https://youtu.be/tnd3AVKSNws
La Cooperativa Humanitària és una societat cooperativa sense ànim
de lucre formada per professionals amb una àmplia trajectòria en
l'ajuda humanitària.
A través de la Cooperativa Humanitària, volem contribuir, com a part
de la nostra missió social, a minimitzar l'impacte que la situació
generada per la COVID-19 pugui tenir en les nostres comunitats.

www.cooperativahumanitaria.org · covid19@cooperativahumanitaria.org · Segueix-nos a:
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Visita el nostre web

