
Circular 2/2021, de 22 de juliol de 2021 interpretativa i recordatòria de les 
mesures aplicables a les activitats d'educació en el temps lliure infantil i 
juvenil durant l'estiu amb motiu de la COVID-19

El  22 de juliol de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord 
del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual es modifica el Pla 
Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la 
Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de 
Govern del dia 9 de juliol de 2021. El punt segon de l'Acord estableix que les 
mesures que conté aquest Pla de Mesures han de vigir des que es publiqui fins 
que el Govern d'Espanya declari la finalització de la situació de crisi sanitària 
d'acord amb l'actual article 2.3 de la Llei 2/2021, de 29 de març. Això no obstant, si
les circumstàncies ho exigeixen, aquestes mesures poden ser totalment o 
parcialment eliminades o modificades per un acord del Consell de Govern.

En data de 18 de juny de 2021 la directora general de Salut Pública i Participació 
va aprovar les mesures i recomanacions per a l'organització d'activitats de lleure 
educatiu durant l'estiu de 2021.

Diferents aspectes d'aquestes mesures han generat dubtes interpretatius 
respecte a l'ús de mascaretes en els exteriors, la interacció de grups de 
convivència estable, sobretot a l'exterior; i el que es consideren contactes estrets 
d'un cas positiu COVID-19.

Així mateix, s'han detectat dubtes en relació amb com actuar davant la detecció 
d'un cas sospitós o positiu de COVID-19 en l'activitat. 

La Conselleria d'Afers Socials i Esports, per mitjà de la Direcció General d'Infància, 
Joventut i Famílies, exerceix les competències en matèria de coordinació 

 



d'activitats d'educació de temps lliure, d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de 
febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les 
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i en relació amb l'article 30, apartat
12, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

La regulació de les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil està 
recollida en la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut; i en el Decret 
23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la llei esmentada.

Davant de tot això, i de la necessitat de recordar les mesures aplicables amb 
motiu de la COVID-19, s'emet la següent 

Circular

1. Mesures aplicables a les activitats d'educació de temps lliure infantil i 
juvenil durant l'estiu de 2021

Les mesures en relació amb la COVID-19 aplicables a l'organització de les 
activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil estan contingudes en els 
acords i documents següents: 

- Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual es modifica el Pla 
Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la 
Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de 
Govern del dia 9 de juliol de 2021 (APARTATS VIII, XIX i XX).

- Mesures i recomanacions per l'organització d'activitats de lleure educatiu 
durant l'estiu 2021.

La informació resumida i els documents que regulen aquestes mesures els 
trobareu al web joventut.caib.es/Activitats de temps lliure/Mesures COVID 19 en 
l'àmbit de la joventut i el lleure.

Enllaç: http://www.caib.es/sites/joventut/ca/activitats_estiu-covid19/

2.  Interacció entres grups de convivència estable (GCE) a interiors i exteriors

El grups de convivència estable (GCE) són aquelles grups formats per les persones
participants en l'activitat i els monitors i monitores respectius. Es denominen de 
convivència estable perquè estan formats per les mateixes persones participants i
monitors i monitores durant tota l'activitat. Cal insistir que els monitors i 
monitores únicament poden treballar amb un únic GCE.
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En l'actual situació sanitària, els GCE han de ser com a màxim de 20 persones en 
interiors i de 40 en espais exteriors, sense comptar l'equip dirigent, i amb una 
capacitat màxima del 75%. Només en cas d'utilització de la fracció de 4 
participants, d'acord amb allò previst al Decret 23/2018 de 6 de juliol, aquests es 
poden incorporar al grup estable. No obstant això, és recomanable reduir al 
màxim el nombre de cada grup i que els GCE en l'exterior estiguin formats també 
per un màxim de 20 persones.

S'ha detectat que la mesura de permetre GCE de fins a 40 persones a l'exterior 
s'ha interpretat com que GCE de fins a 20 persones (o fracció) es poden mesclar 
amb altres CGE de fins a 20 persones (o fracció) quan surten a l'exterior, fins 
arribar al màxim de 40 persones. 

Per contra, s'ha de considerar que cada un d'aquests GCE actua com a unitat 
independent i no es pot mesclar amb altres GCE de la mateixa o altres activitats, 
no només en espais interiors, sinó tampoc en espais exteriors.  És a dir, els GCE de
fins a 20 persones (o fracció) no es poden mesclar amb altres GCE de fins a 20 
persones (o fracció), ni en els interiors ni els exteriors.

Només es permetran GCE de fins a 40 persones en aquelles activitats que es 
duguin a terme única i exclusivament, i en tot moment, a l'exterior.

Així mateix, s'ha de recordar que, cas de coincidir en espais comuns, entre els 
diferents GCE s'ha de mantenir una distància mínima d'1,5 metres.

Igualment, es recomana que les activitats, en interiors o exteriors, siguin sense 
contacte.

Cal  prendre les mesures organitzatives necessàries per respectar el compliment 
d'aquestes mesures, com ara l'establiment de torns si resulta necessari. 
 
3. Ús de les mascaretes 

L'ús de les mascaretes és obligatori entre les persones de sis anys o més als 
interiors, independentment de la distància interpersonal;  i als exteriors, si no es 
manté una distància interpersonal d'1,5 metres. 

És a dir, si entre participants no es pot mantenir aquesta distància mínima als 
exteriors, s'ha de fer ús de la mascareta, encara que sigui dins el mateix GCE, tret 
de les excepcions previstes.
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4. Consideració de contacte estret en cas de sospita o confirmació de casos 
COVID-19

Us fem un recordatori de qui es considera contacte estret si es detecten casos 
positius o sospitosos de COVID-19: 

a) Activitats de lleure sense pernocta (escola d’estiu, campus esportiu, activitats
de granja escola, activitats de caràcter mixt, activitats d’aula natura i activitats 
extraordinàries d’aventura o d’esports de risc):

- Tots els membres del grup de convivència estable (GCE) del cas positiu (inclosos 
els/les monitors/es del GCE).
- Tots els membres d'un grup de convivència estable diferent al del cas, quan 
aquest grup hagi interaccionat amb el GCE del cas positiu durant més de 15 
minuts acumulats al llarg de la jornada.
- Si no estan configurats com a GCE, es consideraran contactes qualsevol
persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor
de 2 metres i durant més de 15 min acumulats durant la jornada.
- En cas d'ús de mitjans de transport, se seguirà el protocol establert per cada
mitjà.

b) Activitats de lleure amb pernocta (Acampada, Colònies, Marxa per etapes i
Camp de voluntariat):

- El grup de pernocta i el GCE del cas positiu (inclòs els/les monitors/es del GCE).
- Tots els membres d'un grup de convivència estable diferent al del cas, quan 
aquest grup hagi interaccionat amb el GCE del cas positiu durant més de 15 
minuts acumulats al llarg de la jornada.
- Si no estan configurats com a GCE, es consideraran contactes qualsevol
persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor
de 2 metres i durant més de 15 min acumulats durant la jornada.
- En cas d'ús de mitjans de transport, se seguirà el protocol establert per cada
mitjà.

Cal recordar, a més, que és contacte estret qui ha estat en contacte amb el cas 
positiu 48 hores abans de la prova diagnòstica positiva o de l'inici de símptomes 
del positiu.

5. Resum de les mesures d'actuació davant un cas positiu i d'un cas sospitós 
de COVID-19.

S'adjunten a aquesta circular els annexos que s'indiquen. En esl mateixos annexos
estan les versions en català i en castellà.
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Annex 1. Resum del protocol d'actuació davant  de casos positius COVID-19 en les 
activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de l'estiu de 2021.

Annex 2. Resum del protocol d'actuació davant  de casos sospitosos COVID-19 en 
les activitats d'educació en e temps lliure infantil i juvenil de l'estiu de 2021

Palma, 22 de juliol de 2021
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