
 

 

 

 

 
 

 

 



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 manera 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 favorables i objectives des de l’àmbit de la salut pública i de 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 basat en els valors i aprenentatges. 
 
Amb la metodologia pròpia de l’educació en el lleure, les activitat d’estiu, i en aquest cas els campaments, 
permeten assolir un seguit de competències complementàries a les de l’educació formal i integrar 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 la 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, fer 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 als infants, adolescents, monitors/es, i de 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 en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció, i 
el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.  

 

 La retrobada i 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 extreta de la covid19, i enriquir aquestes activitats amb noves metodologies, 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 d’ 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 ACTIVITATS 

 

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

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

toquin la cara entre ells. 

 

Es realitzaran el màxim d´activitats sempre que sigui possible 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 i excursions. 

 Jocs d´aigua.  

 Piscina.  

 Esports i activitats sense contacte físic ni proximitat del tronc superior del cos i la cara.  

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

 Tallers de plàstica. 

 Racons de joc individual, jocs, llibres, dibuix, etc.  

 Dinàmiques de grup i activitats de Centre d’Interès sense contacte físic. 
 
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, etc. 

 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, 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 lliure de 
coronavirus, també anomenades zones verdes.  
 
Les activitats només es podran realitzar quan l’origen dels participants i el lloc de realització de les 
activitats estiguin com a mínim en fase 3. 
 
RÀTIOS I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

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

 

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

amb els infants i joves. 

 

Els infants i joves 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.   

 
En cas que un jove d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o emergència que obligui 
a absentar-se al/a la seu/va dirigent, el/la dirigent d’un altre grup de convivència es podrà fer càrrec dels 2 
grups (el seu i el de el/la dirigent que s’ha hagut d’absentar) només durant el temps mínim imprescindible i 
usant mascareta. 
 
CONTROL DE LA SALUT DELS PARTICIPANTS 
 
Els/les participants a les activitats han de complir els següents 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, l’ infant o jove ha d’estar asimptomàtic durant 48 hores en el 

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

 



 No convivents ni en contacte estret amb cap positiu confirmat o de simptomatologia compatible amb 

la covid19 en els 14 dies anteriors. 

 

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

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

 

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

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

 

 En el cas d’ infants i joves amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada 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. 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES FAMÍLIES 

 

S’estableix la necessitat de presentar una declaració responsable que assenyali la situació sanitària del/de la 
participant.  
 
El/la tutor/a legal de l’infant o jove haurà de signar un document de declaració responsable, que el/la 

participant 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 abans de sortir es lliuri en un sobre 

tancat amb el nom de l´infant o jove al personal que hi haurà 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 es farà arribar a les famílies abans del casal perquè poder retornar-lo 

signat. 

 

NO ES PODRÀ ACCEPTAR LA INSCRIPCIÓ DE CAP INFANT NI JOVE SENSE AQUESTS REQUISITS. 

 

 

 

 

 

 

 



LLISTATS DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 

 

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

en les activitats de lleure amb seguretat per a ells/es 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. 

 
TRANSPORT 

 

Durant l’activitat es prioritzarà els desplaçaments a peu. 
 
Per al desplaçament fins al lloc de realització: 
 

 Si es fa en autocar: 
 
L’ aforament dels busos privats col·lectius es podrà ocupar fins un 50% de la seva capacitat.  
 
El conjunt de viatgers es disposarà en seients alterns en forma de zig-zag.  
 
Tots els ocupants han de dur mascareta.  
 
Es prendrà com a referència el protocol específic de transport escolar. 
 

 Si es fa en transport públic: 
 

Caldrà complir les normes establertes per aquest tipus de transport.  
 
Normalment ens traslladem en tren. 
 
ÚS DE MASCARETES I GUANTS 
 
Tots els infants i joves han de disposar de mascareta individual, i caldria assegurar que tenen suficients 
mascaretes higièniques pels dies que estaran fora.  
 
Aquestes haurien de portar el seu nom retolat de manera visible. 
 
Seran obligatòries en el transport, i en tots els casos on no es pugui mantenir la distància de 2 metres. Per 
cuinar, a més, també caldrà l’ ús de guants, així com a l´hora d´ haver de fer alguna cura de farmaciola. 
 
 
 
 
 
 



RESPONSABLE DE PREVENCIÓ I HIGIENE 
 
S´estableix la figura del “Responsable de prevenció i higiene”. 
 
Aquesta/es persona/es responsable/s seran designats 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 i que haurà d’estar 
present durant tot el desenvolupament de l’ activitat. 
 
Aquestes persones responsables de prevenció i higiene hauran de realitzar una formació que es dissenyarà 
específicament. S’acreditarà la realització d’aquesta formació mitjançant una certificació expedida per la 
Direcció General de Joventut. 
 
La identificació de les persones responsables de prevenció i higiene es farà assenyalant-les clarament a la 
llista ordenada de persones assistents a l’activitat que serà preceptiu disposar. 
 
La funció d’aquestes persones dins de l’activitat és la de vetllar pel compliment de les mesures establertes en 
aquest protocol i disposar els elements acreditatius de la seva implantació. 
 
Prèviament a la realització de l’activitat hauran d’haver contactat amb el recurs sanitari bàsic de la zona. 
 
DISTÀNCIA FÍSICA DE 2 METRES: INTERPRETAR I AFAVORIR LA DISTÀNCIA 
 

Els dos metres són la distancia en 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 distancia que cal mantenir i 
com a element educatiu i pedagògic a treballar amb els infants i joves. 
 
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 el cap i la part superior del tors.  
 
Caldrà donar protagonisme als infants i joves, perquè ells mateixos siguin creadors de les activitats i formes 
de desenvolupar-se en aquest 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 què algun monitor/a o cap hagi d’apropar-se a un infant o adolescent (per curar una 
ferida,  o qualsevol situació que ho requereixi), es farà ús de mascareta.  
 
L’aplicació del distanciament de 2 metres es mantindrà sempre amb criteri educatiu i pedagògic,                        
d’ aprenentatge i fent-ho compatible, tant com es pugui, reforçant la prevenció del contagi.  
 



S’haurà d’aplicar amb sentit comú, sempre fent prevaldre els drets i dedicant 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 joves puguin gaudir d’ activitats de lleure aquest estiu 
en condicions de seguretat. Per això, caldrà posar esforç i imaginació perquè les activitats es puguin fer amb 
bons continguts i qualitat, i siguin compatibles amb els requeriments sanitaris. 
 
 
ALTRES MESURES DE DISTANCIAMENT 
 
El distanciament físic de 2 metres serà també entre altres professionals externs que necessitin estar on es 
realitzin les activitats mentre hi són els infants, adolescents  i 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 en els moments quotidians aquesta distància s’hagi de garantir de manera especial: moment 
de presentacions del dia, àpats, serveis, moments d’higiene, etc. 
 
També les activitat han de ser programades tenint en compte aquesta perspectiva, dinàmiques, jocs, 
gimcanes, excursions, etc. 
 
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/o dibuixos). 
 
MESURES D’HIGIENE COMUNES EN TOTS ELS CAMPAMENTS 
 
Consideracions generals 
 

 Les mans es rentaran a la l’arribada i a la sortida dels infants i joves, abans i després dels àpats, abans i 
després d’anar al lavabo, abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar. 
 

 Cadascú serà responsable de rentar i desinfectar el seu plat, got i coberts, seguint el protocol que 
s’estableixi i guardar-lo a la seva bossa fins al següent àpat.  

 

 Per a la neteja i desinfecció de plats, gots, coberts i estris de cuina amb aigua freda cal fer primer una 
neteja amb detergent, fer un esbandit i després deixar-los 5 minuts a un gibrell amb lleixiu al 0,1 %. 
Per a obtenir una solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un 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. Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament. 

 

 Els/les responsables portaran solucions hidroalcohòliques per desinfectar sempre que sigui necessari. 
 



 Tots/es els/les participants tindran una tovallola (mida de mans), que no compartiran amb ningú, i que 
utilitzaran per assecar-se les mans cada vegada que calgui. Aquesta es ventilarà durant tota la nit en 
un espai habilitat per aquest ús. 

 

 S´establirà el sistema i la graella temporal de neteja i desinfecció de lavabos. 
 

ESPECIFICACIONS D’ACTUACIÓ SEGONS EL PUNT D’AIGUA 
 
Amb punt d’aigua a un recinte (pavelló/escola/alberg) 
 

 Punt d’aigua amb sabó per rentar les mans (assegurar que sempre hi ha sabó). 

 En el cas de la dutxa, aquesta es realitzarà utilitzant les que hi hagi disponibles en l’equipament i 
sempre respectant els 2 metres de distància (anul·lant dutxes si és necessari per a garantir el 
distanciament).  

 Cadascú portarà la seva tovallola i sabó i en cap cas es compartirà.  

 Es realitzaran torns per a aquesta tasca higiènica. 

 És convenient vetllar la ventilació de la zona de dutxes per evitar l’acumulació de vapor d’aigua. 
 
Sense punt d’ aigua (en cas de rutes, excursions d’un dia…) 
 

 Almenys un cop al dia es passa per un punt d’aigua per rentar-se les mans amb aigua i sabó. 

 Els/les responsables portaran solucions hidroalcohòliques per desinfectar sempre que sigui 
necessari. 

 En el cas d´excursions on haguem de portar l’ esmorzar i/o el dinar, es portaran fets del matí. 
 
DETALL SEGONS EL TIPUS D’INSTAL·LACIÓ: 
CAMPAMENTS QUE SÓN UNA INSTAL·LACIÓ JUVENIL REGISTRADA 
 
En el cas dels campaments que són una instal·lació juvenil inscrita al Registre d’ Instal·lacions Juvenils se’ls 
aplica, en primer lloc i prioritàriament, els criteris generals que s’apliquen a totes les instal·lacions juvenils 
(cases de colònies, etc.) 
 
El contingut i especificacions que s’indiquen seguidament només els afecten supletòriament en aquells 
aspectes específics i clarament diferencials amb les cases de colònies, molt especialment els referits a la 
pernoctació en tendes de campanya. 
 
CAMPAMENT AMB TENDES ESTÀNDAR 
 
S´ entén com a tendes aquelles que no són grans carpes per a molts participants.  
 
S’organitzaran les tendes en un terreny de campament habilitat per a tal efecte i actuant com a campament 
estable que serà muntat i desmuntat a l’inici i final del campament, utilitzant així les tendes pròpies de 
l’entitat.  
 
Existeix també la possibilitat que siguin utilitzades per un altre grup de la mateixa entitat a posteriori sempre i 
quan aquestes hagin estat desinfectades seguint els protocols vigents (segona setmana de campament). 
 
 



ESPAI PER DORMIR 
 

 Es poden utilitzar tendes on participants, caps i intendents puguin dormir capicuats i als extrems de la 
tenda, garantint els dos metres de distància entre ells. 
 

 Caldrà col·locar els aïllants el més lluny possible, per a poder dormir amb una separació de 2 metres 
entre el cap de cada infant o jove. 

 

 Els/les ocupants de cada tenda seran els responsables de ventilar la carpa cada matí, així com de 
desinfectar l’espai (cremalleres, etc..) sota la supervisió del/de la responsable de prevenció i higiene de 
l’activitat, seguint el protocol marcat. 

 

 Cada matí tots els participants deixaran els sacs oberts damunt la màrfega per a que es ventilin, i tota 
la roba recollida dins la motxilla i la tovallola a mà. 

 

 Cada matí es ventilaran les tendes durant 30 minuts i també 10 minuts abans d’entrar. 
 

 S’haurà establir un protocol d’entrada i sortida de la tenda, on els més allunyats de l’entrada siguin els 
primers en entrar i els últims en sortir garantint així els dos metres de distància en tot moment. 

 
ESPAI PER CUINAR 
 

 Caldrà marcar l’espai que es dedicarà a la cuina perquè no hi entrin els/les participants. 

 Cuinen els/les intendents (amb mascareta) i els/les participants no podran col·laborar en les tasques de 
cuina. 

 Els intendents seran dos joves i un/a monitor/a, cada dia. 

 Tots els estris de cuina seran netejats i desinfectats per part dels/de les intendents després de cada ús i 
emmagatzemats amb caixes tancades. 

 L’espai de cuina haurà de tenir penjat: 
- Protocol de manipulació d’aliments. 
- Protocol de neteja i desinfecció d’utensilis i emmagatzematge d’aquests. 

 
ESPAI PER MENJAR 
 

 El menjar el serveixen els/les dirigents de l’activitat, cadascú al seu grup de convivència 
 

 Cadascú porta el seu plat, coberts i got, i sempre menja amb els seus estris que han de venir de casa 
amb el nom posat i dins una bossa que es pugui tancar. Així, en desar-los cada vegada que es rentin, 
quedaran protegits fins al següent àpat.  

 

 Es portaran serveis d´un sol ús per si de cas. 
 

 Cadascú porta i beu NOMÉS de la seva cantimplora, sempre. 
 

 Es menjarà en una rotllana al terra amb 2 metres de distància entre els participants. 
 

 



 

 Si es menja en una taula es farà de la següent manera: 
 

- Els seients a les taules hauran d´ocupar-se de forma alterna de manera que cap infant o jove tingui el 

seu espai de davant ple. 

- 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. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
ESPAI PER A LES ACTIVITATS 
 

 Haurà d’estar al costat d’un punt d’higiene personal o, en el seu defecte, es subministrarà gel 
hidroalcohòlic a l’inici i a la fi de cada activitat. 
 

 Ha de garantir que hi ha 4 m2 per persona, per assegurar la distància física. 
 

 En la mesura del possible caldrà material fungible personal i intransferible per a cada participant (un 
bolígraf etiquetat amb el nom o personalitzat, una llibreta…).  

 

 Es pot repartir material aïllat amb guants a l’inici de l’activitat (tipus gomets precintats) i en cas de 
compartir algun material (com una galleda) cal rentar-se les mans abans i després del seu ús i 
desinfectar el material a compartir abans i després del seu ús.  

 

 Seria recomanable utilitzar el mínim material possible i es portarà tot des del centre el primer dia. 
 

 Es pot marcar un espai propi personal dins de l’espai de joc general on descansar en cas necessari de 
manera segura (amb la cantimplora, motxilla petita, el lloc de la rotllana de dinar). 

 

 Es pot marcar un espai de zona de trobada/reunions dels/de les dirigents de l'activitat. 
 

 En el cas d’excursions cal que es facin per la natura i no passar per entorns urbans. Mantenir la 
distància de seguretat, controlant l’ordre del grup i el ritme, i utilitzant camins amples sempre que es 
pugui. 

 

 

   

    

 
 



PISCINA  

 

Les tovalloles de bany, dutxa i piscina hauran de ser personals i mai es compartiran. 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 els protocols de seguretat 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 pugui fer ús d’espais on no es garanteixi la distància mínima 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 (colònia, casal, 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/de la responsable de prevenció i higiene del grup de 
convivència afectat. 
 
 

 

 


