Introducció
Per a la Fundació Pere Tarrés, una de les prioritats d’aquest estiu ha de ser assegurar
l’equitat social perquè enguany cap infant es quedi sense participar en les activitats de
lleure.
És fonamental que com a societat redoblem els esforços per assegurar que els infants
de famílies més desfavorides puguin gaudir "de l'estiu de la seva vida", atès que són qui
més estan patint l’impacte del confinament.

Des de fa anys, la Fundació Pere Tarrés compta amb la campanya “Cap infant sense
colònies” de sensibilització i captació de fons que l’any passat va aconseguir becar les
activitats de 4.040 infants en situació de vulnerabilitat social.
Aquest estiu serà ben diferent dels altres, la situació generada pel COVID-19 fa que les
entitats i organitzacions de lleure educatiu haguem d’adaptar les nostres activitats
aquesta nova realitat i situació.
Tal i com indiquen les autoritats competents sembla que situació perdurarà en el temps,
i per tant, convé afrontar les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu com una
oportunitat educativa per començar a treballar amb els infants, adolescents i joves, tot
preparant-los per al que és coneix com una “nova normalitat”.
L’objectiu d’aquest dossier és facilitar als equips educatius i persones que col·laboren a
la campanya d’estiu de la Fundació Pere Tarrés un recull de recomanacions, pautes i
recursos per fer font a les activitats d’aquest estiu 2020 i organitzar-les amb els màxims
criteris de seguretat, higiene i valor educatiu.

Aquest estiu, més que mai,
l’Estiu, és Pere Tarrés
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Pautes d’actuació a tenir en compte a partir de la
situació COVID-19
A continuació trobareu un breu resum, amb els corresponents enllaços, dels diferents
elements (agrupats per temàtiques) dels diferents elements a tenir en compte en aquest
estiu COVID:

Protocols organitzatius de les diferents
activitats:
L’administració de la Generalitat de Catalunya ha
desenvolupat diversos protocols organitzatius de les
activitats d’educació en el lleure.
Tots els protocols naixen del document de []Criteris
generals per a l’organització d’activitats de lleure
educatiu de l’estiu 2020.
Des de la Fundació Pere Tarrés, es va fer un resum,
en forma d’infografia, d’aquest document de criteris
generals. El podeu trobar de [] aquí.

A partir d’aquest document general, la Generalitat de
Catalunya va elaborar uns protocols més operatius per
a l’organització de les activitats.
 En aquest enllaç podreu trobar l’espai web de la
Generalitat de Catalunya amb els protocols específics.
La Fundació Pere Tarrés, va fer un resum operatiu
dels diferents protocols específics, i que son:
 Resum "Protocol específic Colònies i
Casals d'estiu".
 Resum "Protocol específic Acampades".

Característiques
convivència

dels

grups

de


Característiques
de
la
persona
responsable de prevenció i higiene.
 L'expedient intern d'acreditació d'adopció
de mesures.
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Notificació de les activitats en el
context COVID-19:
Per aquest estiu 2020, a més de la notificació de
l'activitat, cal lliurar també una declaració
responsable relativa al compliment de determinats
requisits vinculats a l'organització de les activitats de
lleure educatiu. El termini de presentació de la
notificació, com els altres anys, és de fins a set dies
abans de l'inici de l'activitat si es fa per via
electrònica, o de vint dies si es fa presencialment en
un registre oficial.
Els dos tràmits a fer són:


Notificar l’activitat a la Direcció General de
Joventut com s’ha fet fins ara tot []
emplenant el formulari electrònic de
notificació d’activitats.



Signar, a més, una [] declaració
responsable conforme l’entitat organitzadora
compleix un seguit de requisits de prevenció
que s’estableixen en els protocols específics.

Sobre aquesta declaració responsable:
Aquest tràmit només es pot fer per Internet. Cal que us
identifiqueu quan envieu el formulari amb IdCATMòbil o
un certificat digital de:

Persona física.

Persona jurídica.

Persona vinculada.
*Per facilitar el tràmit recomanem que la signatura la faci el
director/a de lleure que consti a la notificació, amb el seu
certificat personal.
*Com obtenir el IdCATMòbil per internet:
La declaració responsable caldrà fer-la un cop notificada
l’activitat ja que necessitareu el seu número de referència.
En el cas dels casals d’estiu, si heu notificat l’activitat
separadament per setmanes o quinzenes no cal que envieu una
declaració per a cada període, sinó que podeu fer-ne una pel
conjunt de l'activitat, prenent com a referència el número de
registre de la primera notificació.
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Models de documents:
Els protocols i procediments estableixen molts nous
documents i formats.
Des de la Generalitat de Catalunya s’han facilitat tots
aquests models de documents que els trobareu
relacionats a continuació:
 Model de Declaració responsable, que
s’estableix que les families signin per inscriure als
seus fils i filles a les activitats d’estiu 2020.
 Model de llistat de verificació de símptomes i
la graella on registrar-ho.
 La graella per a la planificació de la neteja i
desinfecció d’espais on es fan activitats.

Formació de monitors i monitores:
La formació sempre és important per a les activitats
d’educació en el lleure, però a més, aquest any, cal
reforçar encara més la capacitació dels i les
educadores que estaran amb els infants, adolescents
i joves.
Per aquest motiu, a nivell de formació, des de la
Fundació Pere Tarrés s’ha previst:



Formació en prevenció de riscos laborals
(ordinària): us facilitarà l’enllaç el vostre
referent laboral.
Formació especial COVID-19, preparada
des de l’àrea de prevenció i riscos laborals.
També us facilitarà l’enllaç el vostre referent
laboral.

A més, cada activitat, ha de comptar amb la figura
del responsable de seguretat i higiene. Aquesta
persona, caldrà que es formi adequadament per part
de la Generalitat de Catalunya.
 En aquest enllaç podreu trobar l’oferta de
sessions programades per a aquesta formació.

Pàgina 5 de 9

Des de l’àrea de formació de la Fundació, s’ha
preparat aquesta formació específica per als i les
moniotores de les activitats d’estiu.
Els vostres referents laborals us donaran les
indicacions per poder-vos inscriure, però també és
una formació oberta a monitores i monitors d’altres
entitats.
En aquest enllaç podeu consultar la informació.
(Les persones externes a la FPT també s’hi
poden inscriure!)
 Eines i recursos educatius per a un estiu
segur: lleure en temps de la COVID

Protocols
laborals:

de

prevenció

en

riscos

L’àrea de prevenció i riscos laborals de la Fundació ha
preparat diversos protocols i procediments per
atendre i fer més segures les activitats d’educació en
el lleure.
A la intranet de la Fundació Pere Tarrés trobareu els
diferents protocols, en els que hi ha elements com:
 Recursos de senyalitzacions i cartells.
 Descripció dels Equips de protecció
 Instruccions genèriques
 Instruccions específiques de seguretat.
 Indicacions per a personal sensible.
Els caps i referents laborals coneixen aquestes
informacions i també s’expliquen a la formació
especial COVID.
 En aquest web del departament de Salut, hi ha
també molta informació al respecte.
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Recomanacions i recursos útils:
A banda de tots les models de documents i tots
protocols i procediments, també s’han facilitat
una sèrie de materials de recursos i
recomanacions.
 Un document que informa de les
Recomanacions dormitoris, menjador i
lavabos a nivell d’espais.
 També la Fundació Pere Tarrés ha preparat
un document propi de consells i
recomanacions de l’organització d’espais,
amb més concessions i detall.

S’han facilitat dos protocols de neteja i
desinfecció, sobretot, pensat per a
professionals de la neteja:
 Neteja i desinfecció de locals
concurrència humana.

de

 Neteja i desinfecció d’espais exteriors de
concurrència humana.
 El transport també és un element rellevant, i
per aquest motiu, s’ha fet un document amb
indicacions sobre el transport d’infants. Aquest
document inclou una darrera pàgina amb
l’actualització de la normativa. Guia transport
infants.
 Un element que ha suscitat força interès és el
tema del calendari de vacunes dels infants i el
seguiment. S’ha facilitat aquest recurs per a
explicar la el significat calendari vacunal al
dia.
 I per acabar, també s’ha donat un model de
referència del Pla d’actuació davant de cas
sospitós (Pla de confinament).
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Recursos pedagògics i d’activitats:
Aquest document de la Fundació Pere Tarrés acaba
amb una extensa relació de recursos pedagògics i
pautes internes per als equips educatius, que
complementen totes aquestes indicacions.
Amb tot, cal destacar el document que la Generalitat
de Catalunya ha fet sobre:
 Principals criteris pedagògics que cal tenir
presents en les activitats d’educació en el lleure
de l’estiu 2020.
 Guia per a joves sobre gestió emocional en el
context de la COVID-19
 Guia per a professionals sobre
emocional en el context de la COVID-19.

gestió

Per últim, també un document explicatiu sobre com
interpretar el criteri general del distanciament físic dels
2 metres.
 Com interpretar i afavorir 2 metres de distància
física en les activitats d’educació en el lleure
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www.peretarres.org
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