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PRESENTACIÓ 
 

Com bé sabeu, ens trobem davant d’una època plena d’excepcionalitat i el nostre àmbit, el 

lleure, no n’és una excepció. La situació actual fa que ens haguem de replantejar el format de 

Casal i Campus que volem fer sense perdre l’essència de qui som i com volem educar. Per aquest 

motiu, volem oferir un espai segur i de diversió on tots els infants puguin tornar a retrobar-se 

amb les seves amistats i gaudir del Casal.  

Les activitats de lleure es podran fer però de forma diferent a com hem vingut fent-ho al llarg 

dels anys. Per fer això, caldrà que ens adaptem a les noves circumstàncies i ser flexibles i 

imaginatius alhora de dissenyar les activitats que es duran a terme. Amb tot, no podem perdre 

de vista les condicions objectives que ens han marcat des de l’àmbit de la salut pública.  

Volem animar a les famílies a que tinguin la confiança que els infants estaran a bon resguard i 

que farem tot el que estigui en les nostres mans per a que passin el millor estiu possible.  

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran a l’activitat dels nostres 

casals i campus per a aquest estiu 2020: 

 

AFORAMENT 
 

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es 

realitzaran les diferents activitats. La base reguladora serà d’una ràtio general de 4 m2 per cada 

participant. 

Un cop fet aquest càlcul de m2 per participant en termes totals de l’activitat i tenint e compte 

la superfície útil de cada equipament, s’han dictat uns aforaments màxims per cada casal o 

campus i per setmana. Aquest aforament està consensuat amb cada escola i/o instal·lació. 

En cas de no poder obtenir plaça, la inscripció es posarà a la llista d’espera. En cap cas es podrà 

superar l’aforament màxim permès. 

 
 



 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS I DE LES ACTIVITATS 
 

Les activitats es duran a terme en grups de 10 infants (grup de convivència) per tal de facilitar el 

distanciament físic i les mesures en cas d’infant simptomàtic. A més, cada grup tindrà assignat 

un monitor/a que serà el responsable del grup de convivència i que haurà d’estar sempre amb 

el grup per tal d’assegurar la traçabilitat.  

En el cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o 

emergència que obligui a absentar-se al seu monitor/a, el monitor/a d’un altre grup de 

convivència es podrà fer càrrec dels dos grups, només durant el temps mínim imprescindible i 

amb l’ús obligatori de la mascareta.  

Cada grup de convivència comptarà amb un espai reservat per quan arribi al casal/campus. Dins 

d’aquest espai s’habilitarà  un lloc per deixar les motxilles i serà un punt de referència per rentar 

les mans. Caldrà ventilar aquest espai un mínim de 10 minuts, 3 vegades al dia.  

Un cop desinfectats, tant el material com l’espai, els participants del casal i campus es podran 

moure pels diferents espais del casal o campus segons l’activitat a realitzar, sempre amb la guia 

del seu monitor/a de referència. 

En cas que s’hagi de fer ús de les dutxes, aquestes hauran de ser individuals i en cap cas podran 

entrar al vestuari tot el grup. Caldrà respectar els 4 m2 de distanciament i fer torns. S’ha de fer 

una desinfecció de l’espai 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 i caldrà ventilar-los un mínim de 10 

minuts, 3 vegades al dia.  

En totes les activitats i accions que es realitzin caldrà mantenir la distància física entre les 

persones participants (des dels infants, monitors i coordinadors), en grups petits i evitant que 

els infants es toquin la cara entre ells.  

Es realitzarà el màxim d’activitats a l’aire lliure, sempre que sigui possible. 

 

 

 



 
 

Algunes de les activitats que es portaran a terme són les següents: 

 Jocs tradicionals a l’aire lliure. 

 Jocs amb pilotes i complements. 

 Jocs d´aigua al casal. 

 Esports i activitats sense contacte físic ni proximitat del tren superior 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. 

 Activitats específiques de sensibilització i de l’experiència de la COVID-19.  

 

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 
 

Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut 

del grup: 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (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 cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de 

simptomatologia compatible.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies previs. 

 És altament recomanable que els infants estiguin vacunats i tinguin el calendari de 

vacunes al dia. En el cas d’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 malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat 

de participar en determinats tipus d’activitats, donat que son població de major risc 

enfront de la COVID-19. 

 

 



 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Partint dels requisits anteriors, cada família haurà de signar i fer entrega, abans de l’inici del 

casal/campus o el primer dia , un document (Declaració Responsable) per cada fill/a participant 

d’aquest; on s’exigirà comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant i informar 

diàriament de l’estat de salut del participant.  

Juntament amb aquesta declaració, les famílies faran entrega de la fotocòpia acreditativa del 

carnet de vacunes o en cas de no estar vacunat/da, portaran un certificat mèdic oficial. 

Sense aquest document no es podrà accedir al casal o campus. 

 

EQUIP DE TREBALL: FIGURA DEL “RESPONSABLE DE SEGURETAT I 

HIGIENE” 
 

A l’equip de treball habitual en els nostres Casals i campus està composat per un 

director/coordinador de casal, un equip de monitors i entrenadors i un equip de monitors de 

practiques. A més, aquest Estiu s’ha d’incloure dins del grup de treball la figura del responsable 

de seguretat i higiene.  

El/l responsable de seguretat i higiene vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene 

dictades en el marc estratègic. Es farà responsable de mantenir actualitzats els diferents 

documents i protocols que han de formar part de l’Expedient intern d’acreditació d’adoptació 

de les mesures existents en Tots els nostres centres. 

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 als infants, famílies i cap a la 

resta de l’equip dirigent. 

 Haurà de disposar els elements acreditatius de la seva implantació. 



 
 Execució del pla de confinament, en cas de necessitat. 

 Han de ser coneixedors dels protocols de comunicació amb Salut Pública i estar en 

contacte amb els estaments relacionats. 

Les persones designades com responsables de seguretat i higiene, així com la resta de l´equip 

de monitors/es han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així 

com en la detecció de símptomes.  

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

Les principals mesures de protecció són les següents: 

1. Rentada de mans sistemàtica 

 S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica de la rentada de mans efectiva 

(OMS, 2020) 

 Les mans es rentaran a l’arribada i a la sortida, abans i després dels àpats, abans 

i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després 

d’esternudar. 

 Existiran diversos punts de rentada de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador, tovalloles d’un sol ús i assecador. 

 En punts estratègics (menjador, entrada, espais...) es col·locaran dispensadors 

de solució hidroalcohòlica.  

2. Distanciament físic 

 Entrades i sortides. Les entrades i sortides dels casals i campus es faran de 

manera esglaonada per evitar aglomeracions. Cada casal i campus tindrà el seu 

protocol específic d’entrada i sortida. Es podran simultaniejar diferents accessos 

i torns a la instal·lació.  

 Menjador. Es garantirà una separació mínima de 2 metres entre les taules del 

menjador. En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de 

tal manera que cada nens/a no tingui a cap altre company al davant ni als 

costats. Per raons d’espais, els àpats es realitzaran per torns. Es realitzarà neteja  



 
i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del menjador una 

vegada al dia. 

 

 

 

3. Ús de mascaretes i guants  

 Cada infant ha de portar la seva mascareta des de casa. Tot l’equip de monitors 

també haurà de portar mascareta.  

 En cas de no mantenir la distància de seguretat (per dur a terme una cura, 

moments d’anyorança per part dels més petits...) també es farà ús de la 

mascareta tant per part de l’infant com pel monitor/a. 

 En casos que el personal de l’equip de treball del casal/campus entri en contacte 

amb els grups de convivència dels quals no són els referents.    

 La utilització dels guants serà obligatòria en el moment que haguem de fer ús 

de la farmaciola i el servei d’àpats. 

4. Desinfecció material comú 

 Al finalitzar cada activitat, sigui taller o activitat esportiva, caldrà desinfectar el 

material utilitzat per a que en pugui fer ús un altre grup de convivència. 

 Es recomana que cada infant porti un estoig amb material de taller (llapis, goma, 

tisores...). En cas que no es pugui portar, caldrà aplicar la desinfecció del 

material utilitzat.  

 



 

 

LLISTAT 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.  

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. 

 

DESPLAÇAMENTS, AUTOCAR I EXCURSIONS 
 

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). 

Enguany, les sortides que es realitzaran seran de proximitat. Això vol dir que es potenciarà les 

sortides per l’entorn de la mateixa escola com poden ser parcs, platges, piscines municipals... 

 

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. 

 

El casal disposarà 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. 

 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT: 2 METRES  
 

Els dos metres són la distancia en que el Departament de Salut, el Ministerio de Sanidad, i el 

CDC-Center of Disease Control and Preventión situen com a referencia per evitar el contagi del 

COVID-19. 

El protocol d’activitats en educació del lleure per a l’estiu del 2020 aprovat pel PROCICAT agafa 

aquests 2 metres com a la distancia que cal afavorir i com a element educatiu i pedagògic a 

treballar amb els nois i noies. 

Com que els infants i adolescents porten 3 mesos d’un aïllament fort no han pogut fer 

l’aprenentatge de les noves rutines que requereix el COVID19 fins que no se’n trobi la vacuna, 

els espais de l’educació en el lleure d’aquest estiu són especialment significatius. Caldrà donar 

protagonisme als infants i joves, perquè ells mateixos siguin creadors de les activitats i formes 

de desenvolupar-se en aquest requeriments. 

En l’aplicació del distanciament de 2 metres sempre 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. 

 

 

 

 


