
ACTIVITATS DE LLEURE I  COVID-19

- CURS 2020/21 -

PREGUNTES FREQÜENTS
Aquest document dona resposta a les preguntes rebudes des de la publicació de la RESOLUCIÓ
SLT/1392/2021, de 7 de maig, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya (amb vigència fins al 23 de maig). 

Podem fer reunions amb l'equip de monitors/es? A les reunions, poden 
trobar-se monitors/es responsables de grups d'infants diferents? 

Els monitors/es poden anar passant per grups d'infants diferents? 

Els monitors/es es podran desplaçar per fer activitat d'esplai? I els infants i
joves?

Es podrà disposar d'un permís si, per exemple, hi ha reunió fins tard després
de realitzar l'activitat setmanal d'esplai?

Totes les reunions que es puguin realitzar en format virtual haurien de seguir fent-se per
aquest canal. Tot i així, en cas que sigui necessari, es poden fer reunions de l'equip de
monitors/es sempre que aquestes estiguin vinculades a l'organització i desenvolupament
d'activitats. En qualsevol cas, es prioritzarà la realització per mitjans telemàtics d’aquestes
reunions de treball i assemblees i només es realitzaran presencialment si no hi ha alternativa
possible, prioritzant espais oberts, i amb l’estricte compliment de les distàncies de seguretat. 
En el cas dels moments  abans o després de les activitats, es poden fer les reunions seguint les
recomanacions establertes pel document de "Criteris per a les activitats d’educació en el lleure". 
Cal recordar que fer reunions presencials de l'equip de monitors/es pot ser un risc. Un positiu
podria confinar tot l'equip de monitors/es, fet que comportaria aturar l'activitat presencial. 

Cal mantenir els grups estables i la rotació de monitors/es no segueix aquest criteri. Per aquest
motiu, és preferible que no hi hagi intercanvi de persones durant les activitats.

Des del 7 de maig, la Generalitat de Catalunya ha eliminat el confinament perimetral de
Catalunya i la mobilitat està permesa arreu i fora del territori. 

Des del 7 de maig, la Generalitat de Catalunya ha eliminat el toc de queda i, per tant, ja no
hi ha una hora límit per acabar les reunions. Amb tot, la recomanació és que totes les reunions
que es puguin realitzar en format virtual haurien de seguir fent-se per aquest canal.

Data d'actualització
10/05/2021

Recomanacions per a les reunions de monitors/es pel curs 2020/2021. 

Criteris a aplicar per a les activitats d'educació en el lleure. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/covid-19/criteriscovid192021.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/covid-19/Recomanacions_Reunions_Monitors_es.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/covid-19/Recomanacions_Reunions_Monitors_es.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/covid-19/criteriscovid192021.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/covid-19/criteriscovid192021.pdf


Els grups de 6 es preveuen només per les activitats a l'interior o també a
l'exterior?

Tant les activitats interiors com exteriors caldrà que es realitzin en grups de 6
persones. Només es podrà fer una excepció pel que fa al nombre de participants, si -per
exemple- en tenim 8 però ja formen part del mateix grup bombolla a l'escola. 

PER QUALSEVOL DUBTE POSEU-VOS EN CONTACTE AMB ELS MEMBRES
DEL CONSELL DIRECTIU O L'EQUIP TÈCNIC O BÉ ENVIEU UN CORREU A
secretaria.mcecc@peretarres.org.

També podeu consultar les fonts oficials. 

Es poden fer excursions de cap de setmana o d'un dia?

Es poden fer activitats a espais públics (parcs i places)?

Es permeten els desplaçaments  pel desenvolupament d'activitats de lleure amb infants i joves,
tant d'un dia com de cap de setmana, ja que estan permeses les activitats amb
pernoctació. 
 

Sí que es podran fer les activitats en espais públics, sempre que la localitat no tingui una
normativa pròpia que ho prohibeixi explícitament. Es recomana portar una carpeta amb la
documentació de l’activitat, el model de fitxa d'inscripció, la resolució vigent en el moment i les
mesures aprovades pel PROCICAT  per les activitats de lleure.

Els grups de 6 persones conten només els infants o també inclouen als
monitors?

No inclouen el monitor/a, és a dir, serien 6 infants més el monitor/a. 

Data d'actualització
10/05/2021

Es permet consumir aliments i begudes en les activitats d’educació en el
lleure?

Es permet consumir aliments i begudes només en les activitats d’educació en el lleure a l’aire
lliure que incloguin un àpat (p.e excursions).

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/covid-19/criteriscovid192021.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/covid-19/criteriscovid192021.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Activitats-de-lleure/2020_09_23-DTASF-CRITERIS-ACTIVITATS-EDUCACIO-EN-EL-LLEURE-20_21.pdf

