
DESCRIPCIÓ

• Incorporació de l’experiència de la 
COVID-19 en el disseny educatiu de 
les activitats per enriquir aquestes 
activitas

• Acreditació del percentatge d’ús en 
el transport contractat 

• Document d’organització dels grups

• Document que detalli els mecanismes 
de comunicació si es dona un cas de 
malaltia/infecció

• Identificació de la zona d’espera 
(mentre no s’abandoni l’activitat)

Declaracions signades per les famílies 
per poder participar-hi

• Manipulació d’aliments
• Neteja i desinfecció
• Declaració responsable de 

l’organitzador de l’activitat de 
protocol·lització del punt 3.2 del 
document. Criteris generals PROCICAT

• Registres diaris d’assistència (dades 
dels participants i temperatura)

• Registres de neteja per cada espai de 
l’activitat

• Registre de productes de neteja i 
que reuneixin les característiques 
previstes

• Relació d’ocupació màxima per 
habitació segons la instal·lació

Activitat

Activitat

Activitat /
Instal·lació

CATEGORIA/TEMA

Dimensió 
pedagògica

Desplaçaments

Organització dels 
grups

• Document acreditatiu de la superfície (m2) disponible   • Superfície disponible per a la realització de l’activitat que avali l’ocupació total

Pla de confinament

Declaracions 
responsables *

Protocols de 
comunicació dels 
equips de dirigents 
i Salut Pública **

Altres protocols

Prevenció salut **

Neteja i desinfecció

Allotjament

Dirigent corretorn

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat /
Instal·lació

Activitat /
Instal·lació

Instal·lació

Activitat

*La Direcció General de Joventut proporcionarà el model    **Seran aportades o accessibles al web del Departament de Salut

ELEMENTS D’ACREDITACIÓ

Apartat específic en el programa 
educatiu d’activitats

• Reserva (si s’escau)
• Nombre de traslladats
 
• Identificació de les dades de contacte i 

referents (a nivell de dirigents)

• Comunicació interna
• Comunicació amb les famílies d’afectats
• Comunicació amb els responsables sanitaris i 

oferiment de dades de traçabilitat

• Declaració acreditativa de l’estat de salut
• Declaració de compromís de comunicar canvis 
• Declaració de l’estat de vacunació/Fotocòpies de 

carnet de vacunacions o declaració d’estar-ne al dia

• Còpia d’aquests protocols en la documentació 
de l’activitat

• Concreció de les protocol·litzacions
• Còpia conforme s’ha tramitat la declaració 

responsable

Obligatorietat d’estar penjat en cada espai
Ha d’acreditar:
• neteja diària general
• neteja després de cada torn/àpat ( en el cas del 

menjador)
Un cop acabada l’activitat, es posen a l’expedient

• A la relació de dirigents ha de constar en quins 
grups de convivència està cada dirigent corretorn

RESPONSABLE 
DE GARANTIR-HO

Expedient intern d’acreditació d’adopció de les 
mesures establertes en les activitats d’estiu 2020 
Elements acreditatius de l’adopció de les mesures que ha de tenir aquest expedient:


