Missió: Col·laborem per acompanyar i oferir suport a les famílies en la tasca de criança i
educació dels seus fills i filles perquè puguin desplegar al màxim les seves potencialitats i
creixin autònoms, solidaris i joiosos.

Preguntes i respostes
sobre el SARS-cov-2
Presentació:
En aquesta publicació us
presentem una sèrie de
preguntes i respostes que
hem estat treballant
especialment amb
el servei de pediatria del
Servei d’Atenció primària Delta
del Llobregat i amb la resta de
professionals de les Xarxes de
criança i educació.
Hem fet una tria d’aquelles
Inquietuds que han plantejat
més sovint les famílies.
Esperem que a partir d’aquest recull puguem esclarir els dubtes
principals de les famílies en relació a aquest tema.

Paraules claus: SARS-coV-2, pediatria, companyament educatiu, salut i
escola, criança positiva.
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Escoles bressol municipals i Xarxes de criança i educació 0-6 de L'Hospitalet

El desplegament del model educatiu del Projecte marc de les escoles bressol de l’Hospitalet, es basa en quatre
elements: infants, famílies, professionals i barri i persegueix la missió d’ educar els infants, donar suport a les
famílies, garantir la qualitat pedagògica i millorar la cohesió social en els barris.
La recomanació Rec 2006/19, del Consell de Ministres del Consell d’Europa tracta i defineix què és la criança positiva i
quins principis la regeixen. S’hi destaquen les següents actuacions de criança positiva: proporcionar afecte als fills i
filles, dedicar-los temps, comprendre les seves característiques evolutives, establir límits i normes, comunicar-s’hi
obertament, escoltar-los i respectar-los, promoure’n la seva participació, reaccionar davant dels seus
comportaments inadequats evitant càstigs violents o desproporcionats.
Per tot això, des de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura s’ha considerat oportú tirar endavant una sèrie de
publicacions, tant en format paper com digital, per seguir donant suport en temes de criança i educació a la comunitat
educativa i a les famílies de l’Hospitalet de Llobregat. Aquestes publicacions també s’alineen amb els objectius dels
ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), en especial, amb el quart objectiu el qual fa referència a
l’Educació de Qualitat. A partir d’aquest material oferim suport i acompanyament educatiu a les famílies.
Les publicacions segueixen les següents línies editorials: les que tracten temes relacionats amb les funcions de la
criança i l’educació són de color verd, les publicacions que treballen temes relacionats amb els tallers de
criança i les experiències de les escoles són editades amb el color blau i les que tenen com a objectiu principal
orientar les famílies són de color taronja.
En aquesta ocasió, us fem a mans aquesta publicació amb el títol Preguntes i respostes sobre el SARS-coV-2 .
L’actual publicació ha estat elaborada per la Xarxa de professionals dels Districtes VI, V i III i, en aquesta ocasió,
s’ha comptat especialment amb la col·laboració especialitzada del servei de pediatria del Servei d’Atenció
primària Delta del Llobregat. Tots els i les participants treballen per donar suport educatiu i orientacions a les
famílies en temes de criança i educació dels infants de 0 a 6 anys.
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