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ACLARIMENTS ACTIVITATS D’ESTIU (en referència als dubtes exposats a 

la darrera reunió d’entitats de la Federació Catalana de l’Esplai) 

 

En quant a la figura del responsable de prevenció i higiene 

El document de “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure 

educatiu 2020” estableix la figura del “responsable de prevenció i higiene”. 

Aquesta persona/es responsable o responsables seran designats d’entre 

aquells dirigents que conformin l’equip de dirigents, 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. Ha de realitzar la formació que es dissenyarà 

específicament i s’acreditarà la realització d’aquesta formació mitjançant una 

certificació expedida per la Direcció General de Joventut. 

 

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 

(majoritàriament CAP). 

 

En quant als desplaçaments 

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. 

 

Si es fa en autocar o furgoneta: 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. Tots els ocupants han de dur 

mascareta. Cal una acreditació del percentatge de l’ús del transport contractat 

(a través de la reserva, si s’escau, i del nombre total de traslladats). Es recomana 

no utilitzar el transport públic i fomentar els desplaçaments a peu. 
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En quant a la mida dels grups 

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai d’activitats 

disponible segons la ràtio general de 4m2 per participant. En aquesta ràtio de 

m2/participant, no s’hi comptabilitzaran els dirigents. Cal fer aquest càlcul 

dels m2/participant en termes totals de l’activitat (segons la superfície útil de 

l’equipament) i no sectoritzat per cada unitat de convivència. 

 

Els grups es poden actualitzar per períodes d’organització del casal, que seran 

de mínim una setmana. En 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 quant al pla de confinament 

Cada activitat 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. 

 

- 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. La Direcció General de 

Joventut facilitarà un mode per fer aquest “Pla de confinament”.. 
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En quant a la salut dels participants 

Des de la Direcció General de Joventut es proporcionarà un model de 

“Declaració responsable” que faciliti que les famílies acreditin l’estat de salut 

del participant. Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat de comprovació 

de símptomes que caldrà per emplenat abans de portar el participant a 

l’activitat. En aquesta llista també s’hi anotarà la temperatura del participant. 

 

Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les famílies a comunicar qualsevol 

canvi en aquest estat de salut i a comunicar, diàriament (en el cas dels casals 

de vacances) l’estat del participant. A la declaració responsable per a la 

participació caldrà afegir-hi 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. A més, caldrà aportar el calendari 

vacunal al dia (altament recomanable). 

 

En quant a desinfecció, prevenció i higiene 

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 i desinfectat. S’ha d’acreditar que s’ha netejat 

i desinfectat diàriament, o en el cas dels espais/menjador, després de cada 

torn/àpat. La ventilació ha de ser periòdica, un mínim de tres cops al dia 

durant deu minuts, a més a més de la ventilació a l’inici i finalització de la jornada. 

 

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. 

Hi ha la opció que els participants portin la seva pròpia tovallola sempre que es 

garanteixi que la guarden en un lloc definit i propi (la seva bossa) que eviti que 

es barregi amb d’altres. Cal disposar de solució hidroalcohòlica en punts 

estratègics. 

 

Podeu consultar més especificacions al document Recomanacions dormitoris, 

menjador i lavabos, i Neteja i desinfecció – espais exteriors – concurrència 

humana. 

https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/Recomanacions-dormitoris-menjador-i-lavabos-18052020-1.pdf
https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/Recomanacions-dormitoris-menjador-i-lavabos-18052020-1.pdf
https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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L’ús de mascaretes serà obligatori en: 

- El transport (segons es defineix en el punt d’aquest protocol.) 

- Els moments en els que no sigui possible ni viable mantenir la distància física 

recomanada. 

- Personal distint a l’equip dirigent quan entri en contacte amb els grups (amb 

o sense distància física recomanada). 

 

Per la resta de supòsits, no es necessari l’ús de mascaretes. 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. 

 

Pel que fa a les piscines o d’altres instal·lacions aquàtiques caldrà seguir la 

normativa vigent. 

 

En quant a la distància recomanada 

Cal afavorir que es respecti aquesta distància en les diferents activitats que 

es vagin programant. 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,...També les activitat han de ser 

programades tenint en compte aquesta perspectiva: manualitats amb espais que 

permeti la distància, grans jocs, vetllades que permeti la distància... En relació a 

la necessitat de mantenir la distància física de 2 metres entre les persones 

participants cal veure el document annex Com interpretar i afavorir 2 metres 

distància física en EduLleure. 

 

Per aquells moments en que els dirigents no puguin mantenir la distància, 

caldrà que es dugui la mascareta. 

 

En quant a les entrades i sortides 

Caldrà organitzar les entrades i sortides en torns de 10 minuts per cada unitat 

de convivència. Es podran simultaniejar tants torns com accessos a l’equipament 

https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/Com-interpretar-i-afavorir-2-metres-dist%C3%A0ncia-f%C3%ADsica-en-EduLleure.pdf
https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/Com-interpretar-i-afavorir-2-metres-dist%C3%A0ncia-f%C3%ADsica-en-EduLleure.pdf
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hi hagi, sempre i quant tinguin una distància d’almenys 10 metres. 

 

En quant a l’organització de l’equip dirigent 

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. 

 

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 que el 

dirigent s’ha hagut d’absentar) només durant el temps mínim imprescindible i 

usant mascareta. 

 
En quant a colònies i campaments 

Tots els nens i nenes o joves han de disposar de mascareta individual, i caldria 

assegurar que tenen suficient mascaretes higièniques pels dies que estaran fora. 

Aquestes haurien de portar el seu nom retolat i visible en aquesta. 

Espai per dormir en cases de colònies: la distància mínima recomanada entre 

lliteres de costat és 1 metre mentre que la distància mínima recomanada entre 

files de lliteres és de 1.7 metres. La neteja i desinfecció s’hauria de fer almenys 

1 vegada al dia i cal ventilar els dormitoris un mínim de 10 minuts 3 vegades al 

dia. 

Espai per dormir en acampades: es poden utilitzar tendes petites on participants, 

caps i intendents podrien 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 2m entre el cap de cada infant 

o jove. 

En el pla d’emergència també s’haurà de preveure el trasllat de les persones que 

durant l’estada o activitat puguin mostres símptomes de COVID, les persones 

responsables del mateix i el protocol d’avisos que es realitzaria, a la família, la 

Direcció General de Joventut, al CAP de referència assignat a l’activitat, al 

CECAT i als responsables de l’entitat i/o federació organitzador,. 

Per a més informació consulteu ACAMPADES – Protocol específic i COLÒNIES 

https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/ACAMPADES_Protocol_espec%C3%ADfic_vfinal.pdf
https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/COLONIES_Protocol_espec%C3%ADfic_vfinal.pdf
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– Protocol específic. 

 

En quant als aspectes no previstos en el protocol i en el document de 

criteris generals 

Tots aquells elements, dubtes o circumstàncies no incloses i no previstes en el 

present protocol i que tampoc estiguin definits en el document de criteris generals 

hauran de ser interpretats per part de les diferents entitats organitzadores. 

 

https://esplai.fundesplai.org/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/COLONIES_Protocol_espec%C3%ADfic_vfinal.pdf

