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INFORMACIÓ GENERAL
L’alberg La Cova està gestionat per l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni
Històric (ARDPH).
Posem a la vostra disposició els nostres serveis de cuina, neteja i monitoratge
per tal que la vostra estada sigui el més positiva per vosaltres i sobretot pels
alumnes. El nostre establiment s’ha adaptat a les mesures de prevenció del
COVID-19 per tal d’oferir-vos una estada segura.
Us recordem que tant les tarifes com el reglament de funcionament de les
estades és comú per tots els establiments vinculats als Camps d’Aprenentatge i
que venen establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Ens posarem en contacte amb vosaltres un mes abans de la vostra estada així
com els dies previs per confirmar canvis d’última hora. Durant aquest temps és
necessari que ens feu arribar la fitxa de la vostra estada amb les dades
sol·licitades així com la declaració responsable en relació a la situació de
pandèmia generada per la Covid-19 (Annex 1).
Si ens voleu contactar ho poder fer a les següents adreces i telèfons:

Alberg La Cova
Correu electrònic

973 42 04 27- ext 3
alberglacova@gmail.com

Curs 2021-2022

2

Alberg La Cova

3

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Planta baixa
(accés per discapacitats)

Entresòl

Primera planta

Infermeria:

Habitació 1: 10 llits
amb lavabo i dutxa
propis

llits
Habitació 3: 10 llits
Habitació 4: 12 llits
Habitació 5: 4 llits

Habitació d’aïllament
1 lavabo amb dutxa pròpia
i farmaciola, menjador,
cuina, office i pati interior

Habitació 2: 14

5 banys i 4 dutxes

PREUS I CONDICIONS
Les tarifes i el reglament del funcionament de les estades és comú per tots els
establiments vinculats als Camps d’Aprenentatge i vénen establerts pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Import per usuaris i dia**

Àpat
(dinar o sopar)

ALUMNAT

MP (Mitja Pensió)
(quan no s’utilitzi el servei de
dinar d’un dels dies centrals de
l‘estada)

PC (Pensió Completa)
(berenar-sopar-dormiresmorzar-dinar)

9,60 €

22,70 €

29,70 €

9,60 €

22,70 €

29,70 €

MESTRES
PROFESSORAT

** Aquests preu poden variar per l’actualització de preus del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya
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MENJADOR
Podeu consultar els menús a l’ANNEX 2.
Durant l’estada s’ha de parar i desparar taula i mantenir net l’espai.
Els professors o alumnes són el responsables de servir el menjar.
Un professor/a es farà responsable de distribuir l’aigua en gerres i servir-les a
totes les taules.
Porteu tovallons de tela, és més ecològic i podreu identificar les cadires. És
necessari que aquests hagin estat rentats abans a ≥ 60º, per tal de que estiguin
desinfectats. És responsabilitat del centre que aquesta norma és compleixi.
S’ha de mantenir la disposició de taules i cadires del menjador per tal de
mantindré les distàncies de seguretat.
SERVEI MONITORATGE MENJADOR

L’Alberg disposa de monitoratge de menjador durant el dinar, amb dues
opcions:
- Monitoratge només durant el dinar al menjador ( de 13:30 h a 14:30 h).
- Monitoratge durant el dinar més activitat lúdica ( de 13:30 h a 15:00 h).
Els preus del servei de monitoratge són, en funció dels alumnes i el tipus de
monitoratge escollit:
Nº d’alumnes

Monitoratge dinar

Monitoratge
lúdica

1-15
16-30

70€
120€

90€
140€

dinar+activitat

Cal reservar aquest servei amb 15 dies d’antelació a la vostra estada.

Al·lèrgies i intoleràncies
S’ha d’informar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
Recomanem que aportin un informe mèdic on s'especifiquin les al·lèrgies per
evitar possibles problemes o confusions.
L'alberg proporcionarà els aliments necessaris per a les persones amb al·lèrgies
o intoleràncies alimentàries, però no es farà responsable del control i maneig
d'aquests. Per això demanem als professors, responsables dels alumnes, que
sàpiguen prevenir, reconèixer i iniciar el tractament de les reaccions
al·lèrgiques.

Curs 2021-2022

4

Alberg La Cova

LAVABOS I DUTXES
És opció del professorat, decidir si es fan ús o no de les dutxes. Diàriament
aquestes són netejades i desinfectades pel nostre personal , però per fer-ne ús
per diferents usuaris és necessari fer-ne una desinfecció desprès de cada ús. És
per aquest motiu, que hi haurà disponible un spray amb producte desinfectant
perquè es pugui procedir desprès de cada ús. Aquesta tasca és responsabilitat
del professor/a.
L’establiment assegura que diàriament hi haurà producte per tal de poder
procedir a aquesta acció.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UN CAS SOSPITÒS DE COVID-19
S’ha habilitat una habitació exclusiva (infermeria) per procedir a l’aïllament
d’un infant/adolescent en el cas que presenti algun símptoma compatible amb
el COVID-19.
Si un infant/adolescent presenta o ha presentat algun símptoma o la seva
temperatura és igual o superior a 37.3ºC, NO podrà restar amb la resta de
companys/es i haurà de ser aïllat.
L’infant/adolescent afectat s’aïllarà a l’afectat/ada a l’habitació individual
d’Infermeria i farà ús dels lavabos que hi ha al costat d’aquesta habitació. Sent
aquests espais d’ús exclusiu per a la persona amb símptomes.
Es tancarà també en una bossa el material utilitzat per la persona aïllada i
s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa, que també es tancarà,
abans de dipositar-la amb la resta de residus.

Taula d’actuacions en cas de detecció:
Espai habilitat
per a
l’aïllament

Habitació
d’Infermeria

WC’s a utilitzar
per part de la
persona
afectada

Persona
responsable de
reubicar
l’alumne/a
i
custodiar-lo fins
que el vinguin a
buscar

Persona
responsable de
trucar
a
la
família

Persona
encarregada de
comunicar
el
cas als serveis
territorials

Els de la zona
d’infermeria

Docent del grup

Docent del grup

Director del CdA
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EXTRAESCOLARS
Podeu consultar les activitats a l’ANNEX 3.
S’han de contractar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
EI
Joc de tarda
Joc de nit

Preu per nen/a
8€
9€

Horari
18:30 a 19:30
21:30 a 22:30

CI, CM, CS i ESO
Joc de tarda
Joc de nit
Nit prehistòrica

Preu per nen/a
9€
9,5€
10,5€

Horari
18:30 a 20:00
21:30 a 23:00
20:00 a 22:00

Meteorologia adversa
ACTIVITATS EXTERIORS
Dos dies abans de la seva arribada, i si hi ha previsió de pluja, enviarem un
correu als responsables de l’estada recordant-los el protocol d’actuació en cas
de meteorologia adversa i explicant-los les alternatives d’activitats d’interior
que tenen.
En el cas que l’activitat exterior es mantingui, el mateix dia, una hora abans de
l’inici de l’activitat, es prendrà una decisió. Si aquesta finalment passa per
realitzar l’activitat exterior, en cas de pluja s’actuarà de la següent manera:
a) si la pluja no és molt intensa i el professorat hi està d’acord es podrà
continuar l’activitat amb impermeables i capelines.
b) Si la pluja és moderada o intensa, es suspendrà l’activitat (sota criteri del
professorat o de la responsable de les extraescolars), havent-se de pagar
l’import de l’activitat en la seva totalitat.
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NIT PREHISTÒRICA
Perill de vent
Quan hi ha avís de vent queda prohibit encendre el foc, i per aquest motiu no
es pot realitzar l’activitat al campament paleolític (doncs es perd el focus de
motivació principal, no hi ha prou llum i, a més, a la tardor i l’hivern hi fa
massa fred). En aquests casos hi ha tres alternatives:
a) si el grup és reduït i encara no fa massa fred es pot realitzar el sopar dins la
cabana neolítica.
b) anular l’activitat. Donat que l’anul·lació es fa el mateix dia de l’activitat no
hi haurà temps de fer canvi de menú així que aquest serà el mateix, però es
soparà a l’Alberg.
c) substituir la Nit prehistòrica per una activitat de tarda o de nit; en aquest
cas es cobraran 5 euros per nen/a. Donat que l’anul·lació es fa el mateix dia de
l’activitat no hi haurà temps de fer canvi de menú així que aquest serà el
mateix, però es soparà a l’Alberg.
Previsió de pluja
Dos dies abans de la seva arribada, i si hi ha previsió de pluja, us enviarem un
correu al centre recordant-los el protocol de la nit prehistòrica i donant-los la
opció de canviar el dia de l’activitat o l’activitat en si. Si no, es tirarà
endavant com estava previst, però sempre deixant clar que estan subjectes al
protocol establert.
El mateix dia de l’activitat els responsables de l’estada poden anul·lar o
canviar la nit prehistòrica per una altra activitat interior, però com a molt tard
amb dues hores d’antelació respecte la hora prevista d’inici. Donat que
l’anul·lació es fa el mateix dia de l’activitat no hi haurà temps de fer canvi de
menú així que aquest serà el mateix i es soparà a l’Alberg.
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PLANIFICACIÓ DE VENTILACIÓ,NETEJA I DESINFECCIÓ DE L’ESTABLIMENT
A continuació es detalla el protocol d’actuació davant el COVID-19
ventilació, neteja i desinfecció del nostre establiment.
▪
▪

en

La neteja es fa de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels
desinfectants.
La ventilació és tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de
persones.
✓

= neteja i desinfecció + = ventilació

Espais Comuns: Menjador i Hole
Abans de
cada ús
Ventilació
l’espai

Després de
cada ús

de

Diàriament

≥1 vegada
al dia

+

Manetes i poms de
portes i finestres

✓

Baranes
passamans
d’escales

✓

Superfície
taules

i

de

✓

Setmanalment

Comentaris

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

✓

Cadires

✓

Interruptors

✓

Terra

✓
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Cuina i Espai de rentat
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Ventilació de l’espai

Superfícies
on
prepara el menjar

Diàriament

≥1
vegada
al dia

+

es

✓

Comentaris

Mínim
10
minuts
3
vegades/dia

✓
✓

Plats,gots,coberts...

Setmanalment

Amb
aigua
calenta:
rentats
a
elevada
temperatura.
Sense
aigua
calenta:
desinfecció en
dilució
de
lleixiu al 0,1%

✓

Utensilis de cuina
Taules
usos
Terra

per

diversos

✓

✓
✓

Curs 2021-2022

Alberg La Cova

10

Lavabos i dutxes
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

≥1
vegada al
dia

Ventilació de l’espai

+

Rentamans

✓

Inodors

✓

Terra i altres superfícies

✓

Cubells de
compreses

brossa

Setmanalment

Comentaris

Mínim 10
minuts
3
vegades/dia

✓

o

✓

Dutxes

✓

Terra i altres superfícies

Zona de descans
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

Ventilació de l’espai

≥1
vegada al
dia

Setmanalment

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

+
✓

Llits

Comentaris

També
quan
canvia
l’infant
que l’utilitza

Fundes de matalàs i
de coixí

Rentat a≥ 60ºC

També
quan
canvia
l’infant
que l’utilitza

Mantes

Rentat a ≥60ºC

També
quan
canvia
l’infant
que l’utilitza

✓

Terra

Altres superfícies

✓

També si hi ha
un canvi de grup
d’infants
També si hi ha
un canvi de grup
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ANNEX 1
Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la
Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar
durant el desenvolupament de la estada a l’alberg. Així mateix, entenc que la
entitat gestora de l’establiment, així com els seus treballors,no són responsables
de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant
l’estada.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i

amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas
d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el
desenvolupament de l’estada a l’alberg.

Que informaré als personal de l’establiment sobre qualsevol variació de l’estat de

salut que pugui sorgir a l’alumnat compatible amb la simptomatologia Covid-19
durant l’estada a l’alberg, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid- 19
en el seu entorn escolar o familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, l’alumnat que realitza
l’estada, compleix els requisits de salut següents:

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.

Només marcar en cas de persona amb patologia crònica complexa considerada de risc
per a la Covid-19:
Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _
_ __

__________________________

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la
seva participació en l’activitat.

Nom, cognoms i signatura del director/a del centre o responsable del grup

Data i localitat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ANNEX 2
Els menús es poden consultar en els següents links:

Menú una nit: http://alberglacova.com/sites/default/files/Men%C3%BA%20d_una%20nit.pdf
Menú dos nits: http://alberglacova.com/sites/default/files/Men%C3%BA%20dues%20nits.pdf
Menú tres nits: http://alberglacova.com/sites/default/files/Men%C3%BA%20tres%20nits.pdf
Menú quatre nits: http://alberglacova.com/sites/default/files/menuquatrenits.pdf
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ANNEX 3
La oferta d’activitats extraescolars es pot consultar en els següents enllaços:
Educació Infantil
http://alberglacova.com/sites/default/files/extraescolars%20EI_0.pdf
Cicle Inicial
http://alberglacova.com/sites/default/files/extraescolars%20CI_0.pdf
Cicle Mitjà
http://alberglacova.com/sites/default/files/extraescolars%20CM_1.pdf
Cicle Superior i Educació Secundària
http://alberglacova.com/sites/default/files/extraescolars%20CS-%20ESO_0.pdf
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