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PREGUNTES FREQÜENTS PER ACTIVITATS 

D‘ESTIU A CATALUNYA  
Data de publicació: 28/06/2020 

En color verd trobareu aquelles preguntes que s’han afegit o que han patit alguna modificació 

i/o actualització 

Monitors/es 
 

Quines són les ràtios de monitors/es? 

Les ràtios són gairebé les mateixes que els anys anteriors. Com a mínim, pels primers 10 

infants de l’activitat caldran 2 monitors/es. A partir d’aquí caldrà 1 monitor/a per cada 10 

infants més. En cas que hi hagi més monitors/es no ha de suposar cap  problema. Cal 

destacar que hi ha una variació respecte els últims anys i és que s’ha anul·lat la fracció quarta. 

Pel que fa al percentatge de titulacions es manté com en anys anteriors: 40% de monitors/es 

titulats si l’activitat és de 24 persones o menys i 60% dels dirigents titulats en activitats a partir 

de 25 persones. 

Hi pot haver monitors/es voluntàries sense títol?  Quin paper tindrien? 

Aquestes persones són dirigents igualment, tal com marca el decret de lleure. No hi hagut 

cap canvi respecte els dirigents (tinguin o no títol) exceptuant la intendència, que sí que 

especifica que no tindrà contacte amb els participants de l’activitat. Els monitors/es menors 

d’edat compten com a participants i, per tant,  són un participant més en els grups de 

convivència. 

Hi haurà practicants? Molts monitors/es depenen de les pràctiques per tenir el títol i 

així poder continuar a l’esplai el pròxim any. Com es gestionaran les pràctiques? 

Hi poden seguir havent monitors/es de pràctiques com la resta d’anys. Seguint el decret de 

lleure vigent, no hi ha cap indicació que indiqui el contrari. 

La figura de responsable de prevenció i higiene pot ser un monitor/a qualsevol que hagi 

fet la formació prèvia? Quan sabrem alguna cosa de la formació? 

El responsable de salut i prevenció pot ser qualsevol monitor/a de l’equip. Hi ha d’haver un 

responsable de prevenció i higiene per cada activitat. Aquesta persona haurà de cursar una 

formació dissenyada i impartida pel Departament de Salut i el Departament de Joventut. 

Properament ens faran arribar més informació al respecte. 

En cas de tenir més monitors i monitores que els establerts per les ràtios  s’han de 

col·locar a un grup de convivència i no poden donar ajuda a cap altre grup? 

Pot haver-hi més d’un monitor/a a cada grup de convivència, però sempre els mateixos. A 

més a més, en el protocol desenvolupat s’exposa la figura del “monitor/a corretorn”, és a dir, 

un monitor/a podrà actuar en un màxim de 3 grups de convivència (sempre els mateixos) si 

existeix aquesta necessitat. 
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Quina és la responsabilitat dels monitors/es i directors/es en cas que un infant es 

contagiï? 

Si l’equip de monitors/es ha vetllat perquè totes les mesures proposades en el document marc 

es compleixin, no ha d’haver-hi cap problema. El responsable de qualsevol activitat (aquest i 

altres anys) és el director/a o persona responsable que figura a la notificació. Les famílies 

hauran de signar una declaració responsable on,  a més de fer constar que els infants no 

tenen símptomes de la COVID-19, accepten el risc que comporta participar en una activitat 

d’aquest tipus. Els centres d’esplai necessiteu una assegurança de responsabilitat civil per 

fer les vostres activitats (com sempre); si hi hagués algun cas i les famílies demanessin 

responsabilitats, aquesta assegurança hauria de cobrir-ho (consulteu-ho amb qui contracteu 

l’assegurança). 

El responsable de prevenció i higiene pot estar dins el grup de convivència? 

Sí, sempre que hi hagi més d’un/a monitor/a en aquell grup de convivència per tal de garantir 

que en aquell grup sempre hi hagi un membre més. 

Les persones que fan la intendència poden ser també els responsables de seguretat i 

higiene? 

La recomanació és que no ho sigui, ja que les persones encarregades de la intendència han 

de procurar no estar en contacte amb els participants. 

Si un dirigent (monitor/a i/o director/a) ha de marxar puntualment de la colònia per 

motius acadèmics, professionals o personals, pot tornar a pujar? 

S’evitarà al màxim les entrades i sortides de monitors/es i directors/es de la colònia per tal de 

minimitzar els contactes amb persones externes a l’activitat. 

Participants 
 

Hi ha número màxim d’infants per activitat?  

El nombre d’infants màxim en una activitat el limitarà la capacitat de la instal·lació i el fet de 

poder tenir espais per separar els diferents grups de convivència. 

Quants grups de convivència hi pot haver en una casa de colònies? 

Dins de cada activitat els infants es dividiran en “grups de convivència” que com a màxim 

tindran 10 participants i el monitor/a. En aquests grups de convivència s’haurà de vetllar per 

mantenir la distància de seguretat i s’evitarà la interacció amb altres grups de convivència. 

En cas d'haver-hi germans a la mateixa casa de colònies/campaments haurien d'anar 

al mateix "grup de convivència" per facilitar la traçabilitat en cas de possibles 

contagis? I si van a cases de colònies/campaments diferents? 

Enlloc parla que dos germans/es hagin de formar part del mateix grup de convivència. Si la 

logística de grups d’edats fa que aquestes persones  hagin d’estar en unitats de convivència 

diferents no hi ha cap problema. 

 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-families.pdf
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En referència als grups de 10 infants i 2 monitors, si per exemple tenim un grup d’11 

infants, hem de fer 2 grups separats? Podem contemplar una excepció amb 11 infants? 

Al protocol específic per a les colònies o els casals  parla que: “El disseny de l’activitat 

preveurà l’organització dels grups de convivència en unitats de, com a màxim 10 participants.” 

No es poden fer excepcions en les mesures proposades en el document marc general. En 

aquest cas, caldrà fer 2 grups de convivència; tot i això, no serà necessari que cada grup 

tingui dos monitors/es. Si a l’activitat només hi hagués 11 infants, caldrien 2 monitors/es (per 

ràtio), però dins d’aquesta activitat s’haurien de generar 2 grups de convivència. Les ràtios 

són en funció dels infants de l’activitat i els grups de convivència es poden adaptar a les 

necessitats sempre amb un màxim de 10 infants per grup. 

Els infants que poden venir no han de presentar simptomatologia COVID-19 ni haver 

estat en contacte directe amb cap positiu els 14 dies anteriors. Com ho sabem si no 

tothom es fa test? I els asimptomàtics? 

Els infants no poden haver presentat la simptomatologia característica de la COVID-19 ni 

haver estat en contacte amb algú que presenti algun dels símptomes en els últims 14 dies. 

La simptomatologia característica de la COVID–19 és: febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea, nàusees i/o pèrdua del gust i de l’olfacte.. No es pot saber si un dels 

participants (tant monitors/es com infants) és un portador asimptomàtic. 

En els criteris de participació s’explica que el calendari vacunal actualitzat (exceptuant 

vacunacions posposades pel període de confinament) és altament recomanable per a la 

inscripció́ (guia sobre calendari vacunal). Es recomana doncs, que els participants i dirigents 

que no estiguin al dia a les vacunes, o aquelles famílies que no vulguin vacunar als infants, 

no assisteixin a l’activitat. En qualsevol cas, aquesta és una decisió que ha de prendre el 

centre d’esplai, si el participant no està vacunat, la família haurà de signar aquest document. 

Les famílies que no poden proporcionar una fotocòpia del calendari de vacunacions poden 

aportar una declaració responsable on s’indiqui que estan al dia de les vacunacions, a més a 

més de la declaració de responsabilitat sobre simptomatologia COVID-19. 

Al document marc posa que els sacs de dormir han de ser rentats a alta temperatura 

abans i després de cada activitat, això serà a casa dels participants o la casa de 

colònies? 

Els sacs de dormir caldrà que vinguin rentats a alta temperatura des de casa dels infants; 

durant les activitats (colònies, campaments...), caldrà que es ventilin com a mínim dues hores 

al dia.  

Al document marc parla sobre la promoció de l’ampliació de torns de les activitats en 

tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat 

sanitària. Què vol dir a nivell de les nostres activitats d’estiu? 

En activitats molt nombroses, i per tal de mantenir totes les mesures de seguretat, potser 

caldrà dividir l’activitat en dos o més torns, repartint els dies de l’estada, sempre que sigui 

possible.  

 

 

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/Especificitat-ESTIU-2020/COLONIES_Protocol_especific_vfinal.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/Especificitat-ESTIU-2020/CASALS_ESTIU_Protocol_especific_vfinal.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Guia-significat-calendari-vacunal-al-dia.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Model-declaracio-responsable-no-vacunacio.pdf
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Protocols i materials 
 

Es facilitaran pautes o models sobre els protocols que els centres han de presentar? 

Des de la Direcció General de Joventut es faran els protocols marc que després caldrà 

adaptar a la realitat, necessitats i possibilitats de cada centre d’esplai. A mesura que els anem 

rebent els anirem penjant a la part d’arxius del Gesplai o a aquesta pàgina web 

On puc trobar informació relativa als protocols que cal seguir en cas de detectar un 

infant o un monitor/a amb simptomatologia COVID-19? 

El Departament de Salut, conjuntament amb la Direcció General de Joventut, ha elaborat el 

pla d’actuació davant d’un cas sospitós de COVID-19. A les formacions que es duran a terme 

per a la figura de “Responsable de seguretat i higiene” s’informarà sobre els procediments a 

seguir en aquest cas. 

Cada quan s’han de fer les mesures de temperatura? A part de les mesures de 

temperatura hi ha algun protocol més a seguir com a control diari? 

Caldrà mesurar la temperatura als participants cada dia i anotar-ho al document de 

registres. També es disposarà d’una llista de verificació de símptomes, que aportarà el 

Departament de Salut, per a poder facilitar el control.  

Quin és el protocol de desinfecció a seguir en cas de netejar qualsevol cosa? Quin 

producte o productes hem d’utilitzar? 

El lleixiu és un bon desinfectant. Es pot utilitzar una concentració d’hipoclorit sòdic al 0,5% 

durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al 0,1% es pot fer una 

dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de 

lleixiu en 1 litre d’aigua. Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han 

de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

El departament de Salut ha elaborat les guies que enllacem sobre com fer la neteja i 

desinfecció d’espais interiors i exteriors. També s’ha preparat una graella per tal de 

planificar la neteja i desinfecció dels diferents espais utilitzats durant les activitats 

Com  es podrà aconseguir tot el material d’higiene en cas de fer-se les activitats? 

S'està a l’espera si des del Govern es pot donar suport en l’adquisició del material.  Des del 

MCECC es podrà facilitar material. Es fa la recomanació d’organitzar-se a nivell territorial per 

poder fer les compres d’aquests materials. 

El sabó i el dispensador de solució hidroalcohòlica els posa la casa o els centres 

d’esplai? 

Caldrà parlar amb la instal·lació per tal d’acordar en quina mesura el centre d’esplai i la 

instal·lació es corresponsabilitzen del subministrament de solució hidroalcohòlica. Pel que fa 

el sabó a les piques, hauria de ser la instal·lació qui l’aporti. 

 

https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2020-06-30-materialsperunestiudiferent
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Pla-actuacio-davant-de-cas-sospitos-pla-de-confinament.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Llistat-de-comprovacio-de-simptomes.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Llistat-de-comprovacio-de-simptomes.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Llistat-de-comprovacio-de-simptomes.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Graella-per-a-la-planificacio%CC%81-de-la-neteja-i-desinfeccio%CC%81-despais-on-es-fan-activitats-deducacio%CC%81-en-el-lleure.pdf
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La desinfecció la pot realitzar l’equip de dirigents (monitors/es i/o directors/es) habitual 

o ha de ser un servei extern? 

La pot realitzar l’equip sense problema, sempre i quan es compleixi tot el que està establert 

al protocol. Tot i així, si la contractació de la casa inclou neteja, aquest servei hauria d’incloure 

la desinfecció. En la mesura en què sigui possible, es recomana la contractació externa, 

sobretot per l’estalvi de temps i organització de les activitats, tot i la despesa extra que 

suposaria. 

Espais 
 

Mantenir l'espai de 2 metres en àpats es pot solucionar fent torns, per exemple, però, i 

a les habitacions? Com s’ha de gestionar?  

Les cases de colònies hauran d’adaptar el nombre de places en funció de la disponibilitat 

d’espais per mantenir aquestes distàncies. En funció d’això caldrà adaptar la situació, ja sigui 

buscant altres espais per dormir (tendes, carpes...) o reduint les places de l’activitat. 

Com sabem si les instal·lacions ens permeten garantir els espais de 2,5m2 per infant? 
Caldrà que ens posem en contacte amb la persona responsable de les instal·lacions per tal 

que ens indiquin de quins espais disposen i si el nombre de places de les instal·lacions s’han 

de reduir, per tal que nosaltres puguem adaptar les activitat. 

A més a més, ens hauran d’informar sobre la superfície útil de la casa, ja que serà una dada 

a incloure en el document acreditatiu corresponent. 

Si el meu centre d’esplai depèn d’una escola, puc fer activitats d’estiu? Com ho 

gestionem? 

Haurem de posar-nos en contacte amb l’escola per tal d’acordar com i quines activitats d’estiu 

podrem fer.  

Si no es poden garantir finalment les places a la casa (amb habitacions extraordinàries, 

tendes i carpes exteriors), què hem de fer?  

No és un element que estigui definit. Si no hi ha acords amb la casa de colònies (ampliació 

de places, aplaçament de les dates, guardar la bestreta per una altra ocasió...), el retorn de 

la bestreta és complex en el moment en què la casa sí que ofereix el servei, tot i que canviïn 

les condicions. 

Una opció seria parlar amb l’Ajuntament del municipi per saber si hi ha espais municipals que 

es podrien fer servir per anar a dormir. 

M’han de tornar les bestretes si no faig activitat? 

En el cas que l’empresa sí que pugui proporcionar el producte o servei i sigueu vosaltres qui 

ho cancel·leu, podeu perdre els diners pagats en concepte de paga i senyal. Si aquest és el 

vostre cas, us aconsellem que contacteu amb l’empresa i mireu d’arribar a algun acord per 

tal de poder gaudir del servei en un futur. En canvi, si és l’empresa qui no pot prestar-vos el 

servei, sí que teniu dret a reclamar que us retornin els imports que hàgiuu pagat. 
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Àpats 
 

A l’hora de preparar el menjar, cada grup de convivència l’ha de preparar pel seu 

compte o podem tenir una cuina comuna on es prepara tot el menjar i després 

distribuir-lo als diferents grups de 10 que conformen el campament o colònia? 

Han de cuinar els intendents o personal de cuina (amb mascareta) i els participants no podran 

col·laborar en les tasques de cuina.  Els infants podran col·laborar a l’hora de parar la taula, 

ho faran grups reduïts i mantenint les distàncies i havent vetllat pel correcte rentat de mans.  

Pel que fa el servir el menjar: 

• A campaments: el menjar el serveixen els dirigents de l’activitat, cadascú al seu grup 

de convivència. 

• A colònies i casals d’estiu: un cop asseguts els participants a les taules, definint 

l’alternança en diagonal a les taules, situant un lloc ocupat i un lloc buit, i considerant 

que les persones que hi mengen estan assegudes i sense mobilitat al lloc assignat, 

no caldrà implementar la distància 

Quan ens disposem a menjar sempre hem d’estar separats 2 metres? 

La distància de 2 metres l’haurem de mantenir al llarg de tota l’activitat, incloent els àpats. 

Podem fer torns al menjador. Si mengem al terra caldrà fer rotllanes més grans de l’habitual, 

però sempre mantenint les distàncies 

En cas que els infants es portin el dinar de casa en un casal d’estiu, quines mesures 

caldrà tenir en compte? 

Cal disposar d’una nevera per a l’ús de l’activitat. Cada infant ha de portar una carmanyola 

individual. S’aconsella que portin menjar fred per evitar escalfaments. En cas que s’utilitzi el 

microones, cal desinfectar després de cada àpat.  

Transport 
 

Podem anar tots i totes en  un autocar? 

L’actualització (final del document) feta per la Generalitat de Catalunya diu que sí, que en el 

transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així 

com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d'anar asseguts, es 

podran fer servir la totalitat dels seients. Quan el nivell d'ocupació ho permeti, es procurarà 

la màxima separació entre els usuaris. Caldrà utilitzar mascareta. 

Si el lloc de sortida i la casa/terreny estan en fase 3, però el trajecte està en fase 2 es 

podran fer les colònies/campaments? 

Si no s’ha de fer cap parada ni sortida a la regió que es troba en fase 2 no hi hauria d’haver 

cap problema. 

 

 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/ACTUALITZADA_Guia-Transport-Infants.pdf
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Hi ha alguna prohibició de fer activitats fora de l’àmbit territorial corresponent? 

No hi ha cap prohibició per fer activitats fora del territori, tot i que es recomana no fer grans 

desplaçaments. 

Casals d’estiu 

Al protocol específics de Casals d’estiu parla que si hi ha diferents segments durant  el 

dia (acollida, menjador i casal) es demanen grups de convivència per cadascun. Si no 

tothom participa exactament del mateix segment, com s’hauria de gestionar?  

Es podran fer grups de convivència diferents per a cadascun d’aquests segments (màxim 10 

participants per grup). És a dir, podrem tenir un grup de convivència que sigui de 10 infants a 

l’acollida i que alguns d’aquests infants durant l’activitat estiguin separats en altres grups de 

convivència. El que és important és registrar les persones d’aquests grups de convivència en 

cada un dels moments del dia per tal d’assegurar-ne la traçabilitat. 

Tot i això, es recomana que els grups puguin ser el més estables possible.  

 

Campaments 

En el cas de fer uns campaments en un terreny d’acampada, els diferents grups de 

convivència han d’estar separats sempre per una distància mínima? Les seves zones 

per dormir han d’estar separades? 

La direcció General de Joventut ha facilitat protocols per les activitats de campaments. Com 

a la resta d’activitats caldrà vetllar per garantir els 2,5m2 per infant i la separació de 1,5 metres 

entre cap i cap a l’hora de dormir. En aquest document s’especifiquen com han de ser els 

espais de dormir en funció de si es dorm en tendes, en carpes més grans, etc. 

Quins protocol s’han de seguir pel que fa les dutxes i lavabos a campaments? S’han 

de desinfectar els lavabos i les dutxes després de cada us?  

Les recomanacions pel que fa lavabos i dutxes són: 

• En dutxes comunitàries cal mantenir la distància habitual (1,5 metres). 

• La neteja i desinfecció de les dutxes s’ha de fer 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, encara que el recomanable són 3. 

• Cal ventilar els lavabos un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia. 

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/Especificitat-ESTIU-2020/CASALS_ESTIU_Protocol_especific_vfinal.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/Especificitat-ESTIU-2020/ACAMPADES_Protocol_especific_vfinal.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/Especificitat-ESTIU-2020/Recomanacions-dormitoris-menjador-i-lavabos-18052020.pdf

