
 

 

 
Mesures i criteris interns sobre l’ús de les 

instal·lacions en el marc de la pandèmia per Covid-19 
Activitats d’estiu a cases de colònies i estiu de la Fundació 

Pere Tarrés 
Data d’actualització: 28/06/2021 

 
El present document recull la informació detallada sobre les mesures de prevenció i 
seguretat i d’organització logística de les instal·lacions de la Fundació Pere Tarrés 
alhora d’organitzar d’acollir grups per a les activitats d’estiu. 
 
El document té com a objectiu sistematitzar i resumir totes aquelles qüestions que 
imposen i exigeixen els diferents protocols i procediments que les diferents 
administracions estableixen i formalitzen. 
 
 

 

Protocol de referència a partir del qual s’ha 
realitzat aquest document. 

 
Aquest document s’ha realitzat prenent com a 
referència el document CRITERIS PER 
DESENVOLUPAR les activitats d’educació 
en el lleure en el marc de la pandèmia per 
Covid-19 elaborat per la Direcció General de 
Joventut del Departament de Drets Socials de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
El document recull principis per a l’ús de les 
instal·lacions, però també sobre com el grup ha 
d’organitzar les seves activitats. 
 
 
 
 
 
 
Podeu clicar sobre les imatge del protocol per accedir-hi. 
Les versions actualitzades del mateix les trobareu al web 

www.estiuamblleure.cat   
 

http://www.estiuamblleure.cat/
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2021/05/CRITERIS-COVID19_EDUCACIO-EN-EL-LLEURE_2021.pdf


 

 

 

Elements a tenir en compte sobre l’organització 
de la instal·lació 

 
A partir del coneixement i l’aprofundiment en els protocols, la Fundació Pere Tarrés ha 
implementat tots els preceptes i exigències d’aquests protocols amb les següent 
formulacions: 
 
Aforament de les instal·lacions: 
Hi ha diversos elements per determinar l’aforament de les instal·lacions en funció dels 
diferents fets limitadors (menjadors, habitacions i metres quadrats). 
 Totes les instal·lacions de la Fundació Pere Tarrés disposen de més de 2,5m2 

que estableix el protocol. 
 
Ús de l’espai del menjador: 
 Les taules dels menjadors podran ocupar-se de manera completa (sense 

necessitat de deixar espais buits).  
 
 Sempre que al menjador coincideixen diversos grups constats de convivència, 

es mantindran els 2 metres de distància entre les dues persones més properes.   
 
 Es procurarà una ventilació permanent durant l’àpat. 

 
 Els infants no podran repartir el menjar i seran els adults els qui serveixin en plats 

individuals els diferents aliments que surtin de cuina.  
 

 Els infants sí que podran col·laborar en les tasques de parament de la taula, però 
ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  
 

 L’aigua es podrà servir en gerres, però seran els monitors/es o adults els qui 
emplenaran l’aigua i la serviran.  

 
Habitacions: 
 A les habitacions es mantindrà la distància recomanada d’1,5 metres de distància 

entre caps i per tant es disposarà les capçaleres dels llits capiculades per evitar 
respiracions creuades.  
 

Espais exteriors: 
 En cas que a la instal·lació hi conflueixin diversos grups, el personal responsable 

de l’administració de la instal·lació organitzarà els torns per a ocupar els diferents 
espais i evitar haver-los de compartir.   
 

Espais interiors: 
 Cada grup constat de convivència disposarà d’un espai diferenciat per activitat 

interior.  Si s’ha de compartir un mateix espai, només es produirà quan l’espai 
sigui “suficientment gran”. 
 

 La neteja dels espais interiors es realitzarà seguint els protocols establerts per a 
les instal·lacions juvenils i seguint el que assenyala la Direcció general de 
Joventut del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en els 
seus protocols i procediments. 



 

 

  
 Es procurarà una ventilació permanent durant l’activitat. 

 
Ús de Piscines: 
Segons el que s’estableix al web http://interior.gencat.cat/banyinterior, les mesures a 
aplicar en l’ús de piscines són: 
 Mantingues la distància de seguretat amb altres usuaris que no siguin del teu 

grup, especialment en vestidors i altres espais tancats. 
 Evita les aglomeracions en els diferents espais, tant de bany com de sol. 
 Per evitar ocupar espai en excés, apropa els teus objectes personals (tovalloles, 

gandules i altres) perquè no quedin dispersats. 
 En l’ús dels espais compartits, com dutxes o lavabos, mantingues la màxima 

higiene possible i el rentat de mans. 
 Segueix la resta de mesures de protecció i higiene establertes per la instal·lació. 
 Evita compartir estris de menjar i similars. 

 
 
 
 

 

Més mesures a tenir en compte pel que fa a l’ús 
de la instal·lació 

 
 
Ús de mascaretes: 
 El personal de la instal·lació utilitzarà permanentment les mascaretes. 

 
Altres mesures de prevenció: 
 Es disposarà de material preventiu (termòmetre frontal, mascaretes,...) per al 

grup. 
 
Zona d’aïllament: 
 La casa disposa d’una zona d’aïllament en el cas que calgui confinar algun 

participant per tenir símptomes de la Covid-19. 
 

 
 
 

 

Implementació de protocols d’higiene, 
procediments de cuina i gestió de la instal·lació 
adaptats a la COVID-19. 

 
Els procediments i protocols de neteja de les instal·lacions (cases de colònies i albergs) 
s’han adaptat a la situació de la pandèmia provocada per la COVID-19. 
 
D’aquesta manera, s’han generat, revisat i implementat, diversos protocols i 
procediments que afecten a les instal·lacions on es desenvolupen les colònies amb 
grups escolars. 
 

http://interior.gencat.cat/banyinterior


 

 

En concret, aquestes adaptacions s’han produït en: 
 
 La instrucció tècnica interna relativa a la neteja i desinfecció per a prevenir 

processos vírics, amb la codificació i nomenclatura: IT-PRL-32 Higiene i 
desinfecció personal de neteja en cas de processos vírics en els espais de 
treball Rev2 

 
 La instrucció tècnica relativa a la neteja general dels equipaments i llocs de 

treball, amb codificació i nomenclatura: IT-PRL-34 Higiene i desinfecció Rev3. 
 
Els espais i instal·lacions (sales, habitacions, menjadors, espais comuns...) es 
netejaran, com a mínim, amb una periodicitat diària i es ventilaran de manera periòdica.  
 
 
 

 

Elements que són responsabilitat del grup que 
organitza l’activitat i que utilitza la Casa de 
Colònies o Alberg. 

 
Per últim, volem recordar aquells criteris i elements que són responsabilitat del grup que 
reserva l’allotjament i que organitza l’activitat. 
 
 
Criteris generals a aplicar per part del grup: 
 

 
 



 

 

 
 
Tràmits i Documentació 
Per a la realització de les activitats d’estiu en el marc de la pandèmia cal tenir en compte:  
 Declaració Responsable de Centre.  
 Incorporar l’experiència del Covid-19 en el disseny educatiu del Programa 

General de l’activitat. Document d’organització de grups, amb les dades de 
contacte i les persones referents. També el/la responsable de prevenció i 
higiene.  

 Enguany no serà necessari utilitzar la graella de registre de comprovació de 
símptomes. Quan un infant o adolescent es trobi malament caldrà valorar la 
presència de símptomes, només en aquest cas s’haurà de prendre la 
temperatura.  

 Graelles de neteja i desinfecció d’espais, actualitzada diàriament.  
 

 
Requisits per als participants  
Es permet la participació a les activitats sempre que es compleixin les condicions 
següents: 
 Declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor/a o el propi participant 

si té 16 anys o més. 
 No presentar símptomes, no haver estat contacte estret amb un positiu en els 14 

dies anteriors i no estar a l’espera del resultat d’una PCR, sigui seva o d’un 
convivent.  

 
L’equip de monitors/es  
Les mesures que afecten a l’equip de monitors són:  
 Els/les dirigents de cada grup de convivència seran sempre les mateixes. Un/a 

dirigent pot estar en diversos grups de convivència en dies i hores diferents.  
 En cada activitat hi ha d’haver un membre de l’equip de dirigents com a 

Responsable de Prevenció i Higiene. Aquesta persona no pot ser la 
responsable de l’activitat i ha d’haver superat la formació de responsables de 
prevenció i higiene 

 
Pla d’actuació en cas de contagi: 
 El grup ha de tenir present el “Pla d’actuació davant d’un possible contagi de 

Covid-19”. 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2021/05/Pla-dactuacio-davant-dun-cas-sospitos-de-covid-19-en-activitats-deducacio-en-el-lleure.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2021/05/Pla-dactuacio-davant-dun-cas-sospitos-de-covid-19-en-activitats-deducacio-en-el-lleure.pdf

