
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



PRESENTACIÓ 

 

Aquest document pretén fixar les línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar les activitats del 

lleure educatiu aquest estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la covid19. 

 
Les activitats de lleure es podran fer però de forma diferent, i per tant, cal adaptar-nos a les noves 
circumstàncies i ser flexibles i imaginatives alhora de dissenyar aquestes “noves” activitats que no han de 
perdre l’essència de l’educació en el lleure .  
 
Com a premissa general, partint d’aquest context d’excepcionalitat, cal apuntar que les activitats de lleure es 
podran fer, si es donen les condicions objectives des de l’àmbit de la salut pública i l’evolució de les dades 
epidemiològiques, per tal que es puguin desenvolupar amb seguretat per als infants i adolescents i per a les 
persones que en tenen cura, així com per la resta de la ciutadania.  
 
En aquest sentit, doncs, s’establiran uns criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la seva 
realització. 
 
IMPORTÀNCIA DEL LLEURE EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA 
 

Les activitats d'educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l'estiu, compten amb una 
llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d'infants i joves, així com a 
la creació d'una societat més responsable i compromesa.  
 
Les activitats d'educació en el lleure són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per a que 
infants i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió d’ aprenentatges i valors. 
 
Amb la metodologia pròpia de l’educació en el lleure, a les activitat d’estiu com els casals, els permeten seguir 
adquirint un seguit de competències complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de 
valors (cooperació, igualtat, compromís, vida saludable, respecte per el medi ...) en el context, activitats i 
marc de relacions personals propis del temps de lleure.  
 
Totes aquestes característiques prenen un relleu especial en el context de la pandèmia per Covid19, com a 
mínim, la triple funció d’ajudar a assumir i processar emocionalment les conseqüències i implicacions de la 
crisi, recuperar la convivència presencial amb altres infants, dur a terme aprenentatges específics 
d’autoprotecció i adquirir nous hàbits.  
 
Infants i adolescents representen un grup de baix risc per la covid19. Per aquest motiu, es considera que cal 
aprofitar el gran valor educatiu de les activitats d’estiu i s’emeten una sèrie d’indicacions amb l’objectiu de 
minimitzar el risc de contagi entre infants, adolescents i monitors/es, i de totes elles amb la resta de la 
població. 
 
 
En aquest sentit, l’educació en el lleure de l’estiu del 2020 és especialment rellevant en la fase post-
confinament per a la infància i l'adolescència: 
 

 L'aprenentatge de noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció, i el 
protagonisme dels infants i joves en aquests nous aprenentatges.  

 



 La retrobada i el contacte amb la natura i els espais oberts.  

 

 La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el 
contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.  

 
Per això, i des d’una vessant pedagògica, caldrà incorporar en el disseny educatiu de les activitats 
l’experiència viscuda a causa de la covid19, i enriquir aquestes activitats amb nous aprenentatges i 
experimentacions, treballant entre altres qüestions:  
 

 L’acompanyament emocional.  

 El treball del dol.  

 La gestió de la incertesa i la por a allò desconegut.  
 
En resum, aquest document exposa un marc estratègic que permet la realització de les activitats de lleure per 
a infants i joves garantint les condicions necessàries per a la protecció de la seva salut i la de la comunitat.  
 
DIMENSIÓ PEDAGÒGICA 

 

Es preveu que s’hagin d’incorporar en el disseny educatiu de les activitats (programació) l’experiència de la 
covid19, incloent un apartat específic que respongui a aquest disseny educatiu, amb activitats de 
sensibilització i/o mecanismes d´adaptació. 
 
ADAPTACIÓ D’ ACTIVITATS 

 

A totes les activitats i accions que es realitzin s’ haurà de mantenir la distància física entre totes les persones 

participants (tant infants com monitors i monitores), en equips petits i evitant que els infants o adolescents es 

toquin la cara entre ells. 

 

Es realitzaran el màxim d´activitats sempre que sigui possible a l´aire lliure. 

 

En el cas d´alguns tallers que necessitin taula i cadires es seguirà la mateixa pauta que per l´hora de dinar 

(veure gràfic).  

 

Si és possible i hi ha algun espai a l´ombra al casal no massa lluny dels espais interiors, es trauran algunes 

taules i cadires (per exemple, sota un porxo) per realitzar aquests tallers també a l´aire lliure. 

 

Algunes de les activitats orientatives que es poden realitzar són les següents: 
  

 Jocs tradicionals a l’aire lliure. 

 Jocs amb pilotes i complements. 

 Activitats de natura.  

 Jocs d´aigua al casal. 

 Piscina a clubs esportius.  

 Esports i activitats sense contacte físic ni proximitat del tronc superior del cos i les cares.  

 Dansa, música, teatre, ioga i altres arts escèniques.  

 Tallers de plàstica. 



 Racons de joc individual, joguines, contes, dibuixos, puzles, etc. 

 Dinàmiques de grup i activitats de Centre d’Interès sense contacte físic ni proximitat.  
 
Es recomana fer partícips a infants i joves a l’hora de dissenyar i repensar les activitats pròpies de l’educació 
en el lleure, promovem la creativitat i imaginació dels infants per l´adaptació dels jocs i dinàmiques. 
 
Els equips de monitors i monitores compten amb: 
  

 Dossiers de recursos adaptats, jocs, acompanyament emocional, i altres eines.  

 Fitxes tècniques de cada una de les activitats explicades amb detall i amb variants per tenir on escollir. 

 Fitxes diàries de programació i avaluació de la marxa del projecte, observació individual i col·lectiva 
dels infants, valoració de les activitats, materials i organització, entre altres ítems. 

 
 
TERRITORI ON ES DESENVOLUPA L´ACTIVITAT 

 

Davant una possible heterogeneïtat en el territori català en el procés de desconfinament per regions 
sanitàries, el present document s’emmarca en una visió en què la majoria del territori es trobi en una fase 
avançada d’aquest procés i que aquesta fase permeti la mobilitat entre diferents regions sanitàries.  
 
Es prioritzarà que les activitats es duguin a termes en zones amb baix risc de contagi o zones lliures de 
coronavirus, també anomenades zones verdes.  
 
En el cas dels casals d’estiu serà important valorar la proximitat amb el domicili dels infants per tal d’evitar 
desplaçaments llargs.  
 
Es preveu que les activitats de lleure participades per infants i adolescents i personal dirigent del mateix 
territori podran començar en la fase 3. Previst per al 22 de juny. Aquest aspecte podria variar en un futur. 
 
El desplaçament d’infants i adolescents a una altra zona per a la realització d’aquestes activitats, es produirà 
un cop l’àrea territorial d’origen hagi acabat les fases de desconfinament.  
 
Es promourà que els infants i adolescents que es disposin a realitzar una activitat de les programades 
provinguin de zones homogènies en quant a la incidència (en tot cas, per tal de que es pugui dur a terme la 
mobilitat d’infants i adolescents entre zones que es trobin en fases de desconfinament diferents caldrà que en 
aquell moment la normativa ho permeti o l’autoritat sanitària ho autoritzi). 
 
Haurem de tenir dades de la residència del lloc de procedència dels participants en els llistats de participació. 
S´haurà de tenir en compte la ubicació de la instal·lació on es realitza l’activitat. 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES 

ELS NOSTRES SUPERPODERS PER COMBATRE LA COVID19 

 

 Rentar-nos les mans. 

 No tocar-nos la cara. 

 Esternudar i tossir al colze. 

 Mantenir la distància de 2 metres. 



INTERPRETAR I AFAVORIR LA DISTÀNCIA DE 2 METRES 

 

Els dos metres són la distància que el Departament de Salut, el Ministerio de Sanidad, i el 
CDC-Center of Disease Control and Prevention situen com a referència per evitar el contagi de la 
covid19. 
 
El protocol d’activitats aprovat pel PROCICAT pren aquests 2 metres com a la distància que cal mantenir i 
com a element educatiu i pedagògic a treballar amb els nois i noies. 
 
En cap cas el distanciament físic ha d’esdevenir un distanciament social i emocional.  
Caldrà treballar les activitats emocionals i comunitàries per contrarestar el distanciament físic.  
 
S’han de preveure activitats i jocs que afavoreixin la separació de 2 metres.  
 
Les activitats hauran d’evitar sobretot que s’apropin els caps i la part superior del tors.  
 
Es poden fer: jocs tradicionals, dansa, esports individuals, teatre, manualitats... tot tipus d’activitats, i també 
banyar-se i jocs d’aigua, i aquells que des de la imaginació i l’aprenentatge d’infants i educadors puguin sorgir. 
 
Caldrà donar protagonisme als infants i joves, perquè ells mateixos siguin creadors de les activitats i de les 
formes de desenvolupar-se dins d’ aquests requeriments. 
 
Aquests dos metres són especialment importants en els espais tancats, que requeriran sempre ventilació. Per 
això es propiciaran sempre que sigui possible les activitats a l’aire lliure. 
 
En les situacions en que algun monitor/a hagi d’apropar-se a un infant o adolescent (per curar una ferida, 
donar de menjar, o qualsevol situació que ho requereixi), es farà ús de mascareta. Per exemple:  

 

 Quan un infant dels més petits plora desconsoladament (sobre tot el primer dia) perquè no ens 
coneix, vol el papa o la mama, no vol entrar al casal, etc. 

 Quan se’ls ha d´ajudar a menjar (sobre tot als més petits). 

 Si ploren perquè han caigut i esperen que els consolis i comprovis què s´han fet. 

 Quan és necessari un canvi de roba. 

 En acompanyar alguns petits/es al lavabo. 

 Per fer qualsevol cura d´una ferida. 
 
En l’aplicació del distanciament de 2 metres sempre s’ haurà de seguir el criteri educatiu i pedagògic, 
l’aprenentatge i fent-ho compatible, tant com es pugui, afavorint la prevenció del contagi.  
 
S’haurà d’aplicar amb sentit comú i sempre fent prevaldre els drets i fent especial atenció a l’estat emocional i 
la salut dels infants i joves. 
 
Tothom és conscient de les dificultats del distanciament.  
 
Allò més important per a nosaltres és que els infants i adolescents gaudeixin d’ activitats aquest estiu. Per 
això caldrà posar esforç i imaginació perquè les activitats es puguin fer amb bons continguts i qualitat i siguin 
compatibles en tot moment amb els requeriments sanitaris. 
 



ALTRES MESURES DE DISTANCIAMENT 
 
El distanciament físic de 2 metres serà també entre altres professionals externs que necessitin accedir a les 
instal·lacions on es realitzin les activitats mentre hi són els infants i els monitors/es. 
 
En el cas d’espais d’ ús compartit com piscines, poliesportius, equipaments cívics i culturals d’ús compartit 
amb altres col·lectius poblacionals caldrà valorar la possibilitat de realitzar torns, de sectorialització de l’espai 
i aplicar mesures de neteja i infecció entre torns d’ ús. 
 
Es prioritza que els moments quotidians aquesta distància s’hagi de garantir de manera especial: moment de 
presentacions del dia, àpats, serveis, moments d’higiene, entre d’ altres. 
 
També les activitats han de ser programades tenint en compte aquesta perspectiva: manualitats amb espais 
que permetin la distància, grans jocs, els jocs de taula es poden fer només amb dos jugadors i asseguts a les 
taules com per altres activitats, mai un enfront de l´altre sinó en diagonal i mantenint distància. 
 
S’inclouran cartells físics penjats per les diferents parts de la instal·lació que recordin la necessitat de 
mantenir les distàncies de seguretat (incloent imatges, infografies, i dibuixos). 
 
RENTAT DE MANS 

 

Cal habilitar punts de rentat de mans i que aquest rentat es faci de manera sistemàtica i amb disponibilitat de 
sabó i tovalloletes o paper secant d’un sol ús o màquines d´aire. 
 
Cal disposar de solució hidroalcohòlica en punts estratègics. 
 
Es farà una relació d’identificació dels llocs on es disposa de punts de rentat de mans i solució hidroalcohòlica. 
 
Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat.  

 

S’entrenarà als infants en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020).  

 

Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de convivència (tot i que pot ser 

d’ús compartit garantint la distància de seguretat), amb disponibilitat de: 

 

 Sabó amb dosificador.  

 Tovalloles d’un sol ús i/o assecador.  

 Solució hidroalcohòlica. 

 

Aquests punts de rentat estaran senyalitzats amb cartells per cada grup. 

 

Els grups aniran a rentar-se les mans sempre als mateixos punts senyalitzats per ells. En aquests punts també 

hi haurà cartells visuals de com rentar-se les mans. 

 

Aprendrem una cançó que cantarem mentre ens rentem les mans així com algun conte o representació de 

titelles.  

 



COM HEM DE TOSSIR I ESTERNUDAR 

 

Explicarem als infants com han de tossir i esternudar amb imatges que tindrem penjades en un mural al casal 

per tenir-ho present. 

Aprendrem una cançó i farem la coreografia. 

 

ENS ACOSTUMEM A NO TOCAR-NOS LA CARA 
 

Aquest hàbit és dels més difícils, ja que tots i totes ho fem sense adonar-nos, però insistirem en explicar als 

nens i nenes la importància de no fer-ho i per què. 

 

Com que és un del nostres superpoders, farem un joc. 

 

Cada cop que algú vegi a un altre tocar-se la cara, ja sigui infants o monitors/es, llençarem un raig imaginari 

des de la distància i cridarem: SUPERPODERS!!! (o qualsevol altra paraula màgica i/o inventada). Així aquella 

persona es donarà compte i deixarà de fer-ho.  

 

És una bona manera d´ajudar-nos tots i totes. 

 

DESINFECCIÓ DELS ESPAIS I MATERIALS 

 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts per ventilació, a més a 

més de la ventilació a l’inici i finalització de la jornada. 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.  

 

Cal garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les 

escales, safates de menjar, fonts d’aigua, etc.  

 

També en les caixes, armaris, i espais on s’organitza el material. 
 

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, 

respectivament. 

 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una 

desinfecció després del seu ús.  

 

A cada espai que s’utilitza per a l’activitat (s’entén com a espai les sales, blocs de sales, menjador/s, ..) cal 
penjar-hi una graella que permeti anotar i registrar el moment en que s’ha netejat. 
 
S’ha d’acreditar que s’ha netejat diàriament, o en el cas dels espais/menjador, després de cada torn/àpat. 
 
Per aquells materials d’ús individual molt freqüent i quotidià, s’estableix que el tinguin reservat de manera 
particular per a cada participant. (De la mateixa manera que succeeix amb el necesser i els estris d’higiene 
personal). 
 



Es aconsellable demanar que cada participant dugui un estoig amb el seu material bàsic (tisores, estris per 
pintar, escriure...) i sigui guardat a l’espai habitual del seu grup de convivència. 
 
Es durà un registre de productes emprats per a la neteja, que reuneixin les característiques previstes per a la 
desinfecció. 
 
Desinfecció amb lleixiu:  
Es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml 
de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció 
dels lavabos.  
Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua.  
 
Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una 
desinfecció eficaç. 
 
ÚS DE GUANTS I MASCARETES 

 

En la realització d’activitats no és imprescindible l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de 

seguretat. 

 

Per aquells moments en que els dirigents no puguin mantenir la distància, caldrà que es dugui la mascareta. 
 

L’ús de mascaretes serà obligatori en: 
 

 El transport.  

 Els moments en els que no sigui possible ni viable mantenir la distància de seguretat. 

 Personal distint a l’equip dirigent quan entri en contacte amb el casal (amb o sense distància 

 de seguretat). 

 En el moment de fer cures de farmaciola (obligatori per l´infant i el dirigent).  
 
L’ús de guants serà obligatori en: 
 

 Cures de farmaciola. 

 Servei dels àpats. 
 
En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable.  
 
En el cas dels infants participants, l’han d’aportar ells/es des de casa, dintre una bosseta preferiblement de 
paper. 
 
El Casal disposarà d´un estoc de mascaretes per si es necessiten en moments determinats. 
 
Es recomana que els dirigents portin una mena de ronyonera o bosseta de penjar amb al menys una 
mascareta ficada en bossa de paper, per tenir-la a mà per tal que si cal fer una intervenció d’apropament a un 
infant, se la posin de manera immediata. 
 
S’indicarà a les famílies que caldrà netejar i desinfectar les mascaretes reutilitzables diàriament. 
 



ENTRADES I SORTIDES  

 

En les hores i dies d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma esglaonada per evitar 

aglomeracions i sempre mantenint la distancia de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos de les 

instal·lacions.  

 

Les persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar també les distàncies fora de les 

instal·lacions. 

 

Les famílies no podran entrar a la instal·lació ni a les entrades ni a les sortides, ha de ser un espai segur només 

permès als participants i a l´equip de dirigents.  

 

Aquest any no farem les VETLLADES amb famílies els divendres.  

Veurem la manera de poder-vos enviar reportatges fotogràfics i vídeos de les activitats que farem al Casal. 

 

Per tal d’evitar aglomeracions en aquests moments puntuals, també és disposarà d´espais alternatius propers 

al lloc de realització de l’activitat per descongestionar accessos. 

 

Es disposarà d’un model de “llista de verificació” (a mode de llistat d’assistència).  
 
En aquesta llista també s’hi anotarà la temperatura del participant que serà comunicada per la família.  
 
Caldrà organitzar les entrades i sortides en torns esglaonats per cada unitat de convivència. 
 
Es podran simultaniejar tants torns com accessos a l’equipament hi hagi, sempre i quant tinguin una distància 
d’almenys 10 metres entre les diferents entrades i sortides. 
 
Es fa imprescindible informar als pares i mares, abans d’iniciar el casal, de quin serà el seu horari i lloc 
d’entrada i recollida. 
 
L´EQUIP DE DIRIGENTS 

 

Cada casal compta amb una persona amb titulació de  director o directora de lleure. 

 

L´equip de monitors i monitores compta en un mínim del 60% amb la titulació de monitor/a de lleure. La resta 

de l´equip tenen diferents titulacions relacionades amb l’ educació: pedagogia, treball social, magisteri, 

educació especial, activitats fisicoesportives, animació sociocultural, etc, títols convalidables amb la titulació  

de lleure. 

 

Els diferents equips són personal de tota confiança de Diver´s i referents de les diferents escoles, la majoria 

d´ells i elles son els mateixos equips que han treballat en els últims anys a cada un dels casals. Coneixen els 

infants, l’ escola i els espais. 

 

Tots ells i elles reben aquesta formació juntament amb la de Riscos Laborals, sobre la implementació de les 

mesures de protecció individual i col·lectiva a prendre davant de la covid19. 

 



Els monitors i monitores de Suport a la Inclusió també rebran la formació específica en aquest camp. 

 

Hi haurà la figura d´un/a referent de Diver´s, que farà visites diàries per revisar i donar suport a la marxa del 

casal. 

 
DIRIGENT CORRETORN 

 

Es permet la figura del dirigent “corretorn” que substitueix o completa la jornada del dirigent del grup de 
convivència.  
 
Aquesta figura pot actuar en un màxim de 2 grups de convivència que sempre seran els mateixos. 
 

RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

Es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” a cada casal o torn de casal.  

 

Aquesta persona/es responsable/s serà/n designat/s d’entre aquells dirigents que conformin l’equip, sense 
necessitat d’haver d’incorporar persones diferents. 
 
Hi haurà com a mínim 1 persona responsable de prevenció i higiene per cada activitat o torn i que haurà 

d’estar present durant tot el desenvolupament de l’activitat.  

 

A partir de 30 participants i per cada fracció de 10 infants, caldrà sumar un responsable de seguretat i higiene 

més d’entre el seu equip de monitoratge de l’activitat. 

 

Les seves funcions són: 

 

 Conèixer i vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que es 
desenvolupin i fer-ne les adaptacions pertinents per garantir les condicions per ser acomplerts de 
manera efectiva. 
 

 Garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents, cap a les seves 

famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents. 

 

 Haurà de disposar els elements acreditatius de la seva implantació.  

 

 L’execució del pla de confinament anirà a càrrec del responsable de seguretat i higiene del grup de 
convivència afectat. 

 

 Han de ser coneixedors dels protocols de comunicació amb Salut Pública i estar en contacte amb els 
estaments relacionats.    

 

 Prèviament a la realització de l’activitat hauran d’haver contactat amb el recurs sanitari bàsic de la 

zona (majoritàriament CAP). 

 



Es garanteix que com a mínim la persona designada com responsable de seguretat i higiene, així com la resta 

de l´equip han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en la detecció 

de símptomes, formació que es dissenyarà específicament.  

 

RÀTIOS I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

La ràtio serà d´un màxim de 10 infants per monitor/a en tots els grups d´edats.  

 

En cada torn hi haurà un mínim de dos grups, perquè sempre hi puguin haver dos monitors/es com a mínim 

amb els infants. 

 

Els infants participants en cada torn es dividiran en grups de fins a 10 participants anomenats “grups de 

convivència” i cada grup tindrà assignat com a mínim un/a monitor/a.  

 

Cada monitor/a es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants amb excepció d’aquelles activitats 

que puguin requerir algun monitor/a especialitzat/da, que sempre haurà de ser la mateixa persona per cada 

grup.  

 
El disseny de les activitats preveurà l’organització dels grups de convivència en unitats de, com a màxim 10 
participants. 
 
Cas que l’activitat diària se segmenti en moments amb nombre d’ infants diferents (acollida matinal, casals 
pròpiament dit, dinar, ...) s’organitzarà la configuració dels grups de convivència de cada segment (màxim 10 
participants per grup) de manera que s’asseguri la traçabilitat. 
 
En cas de participants diferents al matí i a la tarda es permet que un dirigent tingui un grup de convivència 
assignat al mati i un altre a la tarda. 
 
En cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o emergència que 
obligui à absentar-se al seu dirigent, el dirigent d’un altre grup de convivència es podrà fer càrrec dels 2 grups 
(el seu i el del dirigent que s’ha hagut d’absentar) només durant el temps mínim imprescindible i usant 
mascareta. 
 

ESPAIS 

 

En tots els casos, es prendrà com a mesura estàndard, que cada participant disposi de 4 metres quadrats 

d’espai. 

 

Aquesta mesura permetrà calcular l’ocupació màxima de les instal·lacions on es desenvolupin les activitats.  

 

Depenent de la mesura dels espais podran ser compartits per diferents grups de convivència, mantenint 

sempre les distàncies entre els infants de cada grup i entre grups. 

 

Caldrà delimitar clarament les zones de l’activitat: espai de cada grup de convivència, espai d’activitats, espais 

comuns, espais d’entrada i sortida. 

 



Es poden fer servir espais de forma compartida, sempre que s’utilitzin en grups petits i que garanteixin la 

distància de seguretat. 

 

S’estableix la necessitat de realitzar una operativa interna, a mode de graella funcional, que permeti 
identificar els diferents grups de convivència i l’espai que utilitzaran durant els diferents moments del 
dia. 
 
LAVABOS I DUTXES 
 

Normalment no utilitzem dutxes al casal, però si fos el cas: en dutxes comunitàries cal mantenir la distància 

habitual (2 metres). La neteja i desinfecció de les dutxes s’ ha de fer després de cada ús. 

 
Els rentamans, inodors i la resta de superfícies del lavabo s’ han de desinfectar un mínim de 2 vegades al dia 
(recomanable 3 vegades). 
 
Cal ventilar els lavabos un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia. 

 

En zones comunes com lavabos, menjador, cuines, etc. cal garantir també la separació mínima. 
 
COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 

 

El funcionament en grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant amb simptomatologia 

compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis. 

 
REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS  
 

Els/les participants a les activitats han de complir aquests requisits per a preservar la salut del grup: 

 

 Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la covid19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 

 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el 

cas de simptomatologia NO covid19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 

 

 No convivents o en contacte estret amb casos positius confirmats o de simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

 

 Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període des confinament). 

Fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes o una declaració responsable conforme s’està al dia de 
les vacunes pròpies de l’edat del participant. No es permetrà la participació d’infants no vacunats.  

 

 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un 

interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat. 

 



 En infants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera 

individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major 

risc davant de la covid19. 

 

Es facilitarà a les famílies i tutors/es un llistat de comprovació de símptomes que caldrà ser emplenat abans de 
portar el participant a l’activitat.  
 
En aquesta llista també s’hi anotarà la temperatura del participant .  
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍLIES 

 

S’estableix la necessitat de comptar amb una declaració responsable que assenyali la situació sanitària del 
participant.  
 
Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les famílies a comunicar qualsevol canvi en aquest estat de salut i 
a comunicar, diàriament l’estat del participant. 
 
El/La tutor/a legal de l’infant haurà de signar un document de declaració responsable, que l’infant  reuneix els 

requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc 

que comporta. 

 

A la declaració responsable per a la participació també hi haurà la informació principal sobre les mesures de 
prevenció i consentiment per a les actuacions necessàries si apareix un cas de simptomatologia compatible 
amb la covid19. 
 

Donat que la inscripció s´ha fet online, serà necessari que el primer dia de casal es lliuri en un sobre tancat 

amb el nom de l´infant al personal que estarà rebent als infants a l’ entrada. En el sobre hi ha d’haver: 

 

 Foto de carnet actualitzada de l´infant. 

 Fotocòpia del llibre de vacunacions. 

 Full de declaració responsable de salut de l´infant i coneixement del context de pandèmia i les seves 

circumstàncies i risc. Aquest full se us farà arribar abans del casal per què el podeu portar signat. 

 

NO ES PODRÀ ACCEPTAR CAP INFANT AL CASAL SENSE AQUESTS REQUISITS. 

 

LLISTATS DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 

 

Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants i monitors/es per garantir que poden participar de les 

activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn.  

 

També es farà comprovació diària de símptomes en els monitors/es. A tal efecte, el monitoratge pot fer ús de 

l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. 

 

El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de quedar degudament registrat 

o documentat i a disposició de les autoritats competents per al seu control. 

 



TEMPS DE MIGDIA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 

Els infants podran col·laborar alhora de parar la taula, ho faran grups reduïts i mantenint les distàncies i 
havent vetllat pel correcte rentat de mans. 
 
No està permès que els infants col·laborin en les tasques de cuina, servei del menjar i neteja dels estris. 

 
Un cop asseguts els participants a les taules, respectant les distàncies, els/les dirigents distribuiran els plats. 
 
En el cas que sigui una empresa de servei de càtering qui porti el menjar de manera externa (funcionament 
molt habitual en els casals d’estiu) s’establirà un punt de recepció on no calgui contacte físic. Si això no és 
possible, caldrà que el personal de l’empresa externa que faci el lliurament, ho faci amb ús de mascareta i que 
els/les dirigents que ho rebin també ho facin amb mascareta. 
 

El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants i joves. 

 

S’evitaran els utensilis d’ ús compartit (safates, cistelles de pa, etc.), però es poden fer servir gerres d’aigua 

que seran servides pels monitors i monitores. 

 

Quan es facin excursions, també caldrà evitar que infants i adolescents comparteixin el menjar i utensilis 

(coberts, gots, plats) que seran d’ús individual o d’un sol ús. També serà així en el temps d´esmorzar al casal. 

 

Comptarem amb material extra d’aquest tipus per afrontar pèrdues i trencament dels que portin les persones 

participants. 

 

Els seients a les taules hauran d´ocupar-se de manera alternada de manera que cap infant tingui el seu espai 

de davant ocupat. 

 

Tal i com mostra la imatge, els seients vermells no es podran ocupar, tampoc els de la punta de les taules. 

 

 

 
 

 

 

 
 

La distància mínima entre taules serà de mínim 1 metre. 

 

La neteja i desinfecció de les taules s´haurà de fer després de cada ús. 

 

Caldrà ventilar el menjador un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia. 

 

 

   

    

 
 



DESPLAÇAMENTS.  AUTOCARS I EXCURSIONS 

 

El desplaçament d’infants i adolescents a una altra zona per a la realització d’ activitats es produirà un cop 

l’àrea territorial d’origen hagi acabat les fases de desconfinament.  

 

Es promourà que els infants i adolescents que es disposin a realitzar una activitat de les programades 

provinguin de zones homogènies en quant a la incidència (En tot cas, per tal de que es pugui dur a terme la 

mobilitat d’infants i adolescents entre zones que es trobin en fases de desconfinament diferents caldrà que en 

aquell moment la normativa ho permeti o l’autoritat sanitària ho autoritzi). 

 

S´utilitzarà l’ autocar sempre seguint les indicacions marcades per les autoritats sanitàries.  

 

Caldrà mantenir la distància mínima dins del vehicle i utilitzar mascaretes per part de totes les persones 

ocupants del vehicle. 

 

L’aforament dels busos privats col·lectius es podran ocupar fins un 50% de la seva capacitat.  
 
El conjunt de viatgers es disposarà en seients alterns en forma de zig-zag. 
 
En alguns casals joves (alumnes de secundària) es pot utilitzar el transport públic seguint totes del normatives 

d´aquest tipus de servei. 

 
PISCINA I JOCS D´AIGUA 

 

Les tovalloles de bany, dutxa i piscina s’hauran de portar de casa i s’indicarà que hagin estat prèviament 

rentades a alta temperatura.  

 

Caldrà prendre mesures perquè no hi hagi contacte entre tovalloles mentre se’n facin ús.  

 

Pel que fa a les piscines o d’altres instal·lacions aquàtiques caldrà seguir la normativa vigent, inclosa en el Real 

Decreto 742/2013. Caldrà realitzar la desinfecció diària del material aquàtic així com del mobiliari relacionat 

(cadires d’exterior, gandules, etc.), ja sigui per part de l’equip dirigent o bé de la persona responsable de la 

instal·lació (segons acordin les parts). 

 

No es podran utilitzar en cap cas els eixugamans d’aire que hi pugui haver en les instal·lacions.  

 

Es demanaran aquests protocols a les instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA DE CONFINAMENT 

 

Es tracta d’ un protocol de seguretat que haurà d’incorporar la possibilitat que en cas d’evacuació o 

allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús d’espais on no es garanteixi la distància de 2 

metres o el seu ús serà el mínim possible fins a poder organitzar el retorn al domicili o a un altre punt de 

referència de l’ activitat de lleure.  

 

Cada activitat (casal, colònia, etc.) haurà de disposar d’un Pla de confinament que consistirà en un document 
que estableixi el procediment a executar en el cas que calgui produir-se aquest confinament. 
 
Aquest Pla de confinament ha de contenir: 
 
- Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la coneixença d’un cas. 
 
- Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats. 
 
- Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de dades de traçabilitat. 
 
- Identificació de la zona d’espera (abans de l’abandonament de l’activitat). 
 
L’execució d’aquest Pla de confinament anirà a càrrec del responsable de prevenció i higiene del grup de 
convivència afectat. 
 
 

 
 

 

 
 
 


