19 de maig 2021

Criteris Activitats d'Estiu 2021
Aquest document resumeix el protocol de cara a les activitats de lleure per l'Estiu 2021 a
Catalunya, aprovat el 3 de maig pel PROCICAT sota el títol Criteris per a desenvolupar les
activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per covid-19.

El Decret 267/2016, que regula les activitats d’educació en el lleure, continua vigent
sempre que no contradigui aquest document. Aquest protocol s’adaptarà a les
resolucions i mesures vigents en cada moment.

Mesures generals a seguir
Mascareta

Obligatòria a partir dels 6 anys i recomanable a
partir dels 3 (si no hi ha contradiccions).

Rentat de
mans

És obligatori rentar-se les mans abans i després de
totes les activitats i àpats.

Distància

Es promouran les activitats que no facin necessària
la proximitat i contacte físic entre els participants.
Sempre que els objectius pedagògics i educatius de
l’activitat ho permetin, es procurarà mantenir la
distància física mínima entre els participants.

Activitats a
l’aire lliure

És preferible desenvolupar les activitats a l’aire
lliure. Si es realitzen en un espai interior és
necessari ventilar durant 10 minuts abans i després
del seu ús. També cada hora i, com a mínim, 3 cops
al dia.

Neteja i
desinfecció

Cal seguir els protocols de neteja i desinfecció
d’espais diàriament. També és necessari mantenir
actualitzada la graella de neteja i desinfecció

Grups de
convivència

Els participants s’han d’organitzar en grups estables
de convivència i cal evitar la trobada entre grups.
En cas de trobar-se dos grups s’ha de garantir una
distància mínima de 2 metres entre grups.

Aforaments

L’aforament de l’activitat serà el que l’espai on es
realitza permeti comptant sempre 2,5 m2 per
participant.
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Organització

Les entrades i sortides de participants s’han
d’organitzar de manera esglaonada per evitar la
trobada de diferents grups, així com per evitar
aglomeracions.

Tràmits i Documentació
Per a la realització de les activitats d’estiu en el marc de la pandèmia cal tenir en
compte:




Realitzar els tràmits habituals de la teva activitat.



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.

Declaració Responsable de Centre. El formulari permet incloure fins a
deu notificacions d’activitat. Cal tenir una còpia impresa amb la
documentació de l’activitat.

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.

La mobilitat associada a les activitats se circumscriurà a les limitacions
establertes per les resolucions del Departament de Salut.
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Grups de convivència
Els infants s’organitzaran en grups estables de funcionament, denominats grups
de convivència.

Casals

d’estiu: màxim de 24 participants (seran com a mínim d’una
setmana)

Colònies i Campaments: màxim 30 participants
Amb tot, la recomanació general és que el grup sigui d’entre 10 i 14 participants,
sense comptabilitzar els monitors/es que compleixen les ràtios de la normativa
vigent.

Àpats i Seguretat alimentària
Els participants no poden col·laborar en les tasques de cuina i servei de menjar,
a excepció de les rutes que ho faran amb el seu grup de convivència. També cal
evitar utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pà...).
S’elimina la separació en ziga-zaga en el mateix grup de convivència.

En el cas que la manipulació d’aliments no la facin professionals amb la
titulació requerida, es poden tenir en compte les recomanacions d’higiene
per al sector de la restauració.

Pernoctació
Sigui en habitacions o tendes, cal mantenir la distància d’1,5m entre caps i la
disposició capicuada.
En una habitació poden dormir participants de 2 grups de convivència sempre
que es respecti la distància física.

En una mateixa instal·lació poden conviure grups de centres diferents,
respectant sempre els grups de convivència estables i la distància de
seguretat.

Consulteu les Recomanacions per a dormitoris, menjador i lavabos.
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Transport
En viatges amb autocar, cal tenir en compte:

 Rentat de mans previ i posterior amb solució hidroalcohòlica.
 No es pot menjar ni beure durant el trajecte.
 Es podran utilitzar totes les places disponibles distribuint

els
participants per grups de convivència i, sempre que sigui possible,
deixarem un seient lliure entre grups.

 Cal tenir un registre de la ocupació dels seients, identificant la posició
de cada participant.

Si el viatge d’anada i tornada és realitza en un termini de 48h la distribució dels
seients ha de ser la mateixa.
.

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.

 Es permet la figura del dirigent corretorns, que substitueix o completa la
jornada dels fixos. Pot actuar en un màxim de 2 grups de convivència.

 La mobilitat per acudir a l’activitat d’educació en el lleure o a la seva
preparació es considera desplaçament per motius laborals.

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.

Altres documents d’interès



Pla d’actuació davant d’un possible contagi de Covid-19.
Resum de les recomanacions específiques per a Campaments i Rutes.

