
Regions sanitàries d'on venen
els participants i monitors/es i 
on es fa l'activitat.

Es manté la ràtio de participants i monitors/es que marca el Decret 267/2016 suprimint la
fracció de 4. També es mantenen el nombre mínim de titulacions necessàries que marca el
decret.

CRITERIS GENERALS
PER  L 'ORGANITZACIÓ  D 'ACTIVITATS  DE  LLEURE

· Casals d'Estiu
· Colònies
· Acampades
· Rutes
· Camps de treball

Activitats 
incloses

L'objectiu d'organitzar els participants en grups de convivència és poder fer un ràpid aïllament i
seguir la traçabilitat de les persones en contacte en cas que es detecti simptomatologia
compatible amb la covid-19.

Recentment s'han concretat els protocols específics per les diverses tipologies d'activitat: Casals d'Estiu,
Colònies i Campaments (on queden inclosos Rutes i Camps de Treball)

- ESTIU 2020 -

No es contempla un nombre màxim de participants sinó que aquest quedarà limitat per l'espai
disponible en les instal·lacions (sent 2,5m  per participant sense comptabilitzar els monitors/es).

Fase 3 de Desescalada

ORGANITZACIÓ DELS PARTICIPANTS

Grups de convivència

Els participants es dividiran en grups de fins a 10 persones.
Cada grup disposarà de com a mínim un monitor/a.
Els monitors/es es relacionaran sempre amb el mateix grup.
Es vetllarà pel manteniment de 1,5 metres de distància entre totes les persones .

Requisits per participar en l'activitat
No tenir covid-19 ni símptomes compatibles.
No haver conviscut (o haver estat en contacte) amb persones positives de covid-19
o simptomatologia compatibe en 14 dies previs a l'inici de l'activitat.
Tenir el calendari de vacunacions actualitzat*.
En el cas de patologies prèvies (població de risc) caldrà que un servei mèdic valori
de manera individualitzada la idoneïtat de participar.
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*Malgrat no és obligatori tenir el calendari de vacunacions actualitzat per participar de les activitats
d'estiu està altament recomanat. El Departament de Salut ha elaborat aquesta guia sobre el significat de
tenir el calendari vacunal al dia. Des de l'Agència de Salut Pública s'ofereix aquesta Declaració de
Responsabilitat perquè pugui ser signada per aquelles famílies que no aportin  la fotocòpia del
carnet de vacunes actualitzada en el moment de la inscripció.

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-Casals-dEstiu.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-Colo%CC%80nies.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-Acampades-Inclou-Rutes-i-Camps-de-treball.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


MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Es crea la figura del Responsable de prevenció i higiene a cada activitat: 

Es proporcionaran models de tots aquests protocols per tal que els centres d'esplai puguin adaptar-
los a les seves necessitats i a les característiques de la seva activitat.

Caldrà vetllar perquè en les activitats es mantingui la distància física de 1,5
metres entre totes les persones.
Preferiblement es faran activitats a l'aire lliure (si no és possible es vetllarà perquè
tinguin l'esplai recomanat de 2,5m /infant)2

Haurà de ser un membre de l'equip de monitors/es present durant el
desenvolupament de l'activitat.
Haurà de realitzar prèviament la formació específica dissenyada pel Departament
de Salut i que acreditarà la Direcció General de Joventut.
Vetllarà perquè es compleixin les mesures de seguretat i els protocols que es
marquen en el document de criteris generals.

Cada activitat ha de disposar (a banda de la documentació obligatòria habitual) d'un expedient
intern d'adopció de les mesures. Es tracta del recull d'elements acreditatius que
garanteixen el compliment de les mesures de prevenció i higiene. 

Rentat de mans: haurà de realitzar-se de manera habitual i correcta. També caldrà
disposar de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics.
Ús de mascaretes: no caldrà fer-ne ús durant les activitats però sí en aquells
moments en els que no es puguin mantenir les distàncies de seguretat (si cal fer una
cura).
Comprovació de símptomes: caldrà revisar diàriament l'estat de salut dels
participants i dirigents (en el cas dels Casals d'estiu ho hauran de fer els tutors/es),
mesurar la temperatura de tots els participants i dirigents i registrar o documentar
aquestes mesures (han d'estar a disposició de les autoritats corresponents)

Espais: caldrà vetllar per mantenir una distància física de 1,5 metres (o bé 2,5m
/persona en espais tancats) i valorar la possibilitat de fer torns en l'ús d'espais
compartits (sent necessària la neteja i desinfecció de l'espai entre el canvis de torn).
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La Direcció General de Joventut ha facilitat un llistat de comprovació de símptomes per poder
identificar ràpidament els possibles casos. També una graella de registre de símptomes.

La Direcció General de Joventut ha facilitat aquest model de Declaració Responsable per tal que els
centres d'esplai puguin adaptar-lo o fer-lo servir.

Les persones tutores dels infants i joves hauran de signar una declaració responsable
conforme reuneixen els requisits i coneixen el context de la pandèmia. Els monitors/es hauran
de signar la seva pròpia declaració responsable.

Característiques de les activitats

Expedient intern d'adopció de les mesures

Requisits generals sobre la prevenció

Requisits específics sobre la prevenció

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/responsable_prevencio_higiene_2020_COVID_CAT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/formacio-de-responsables-de-prevencio-i-higiene/
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/expedient_intern_2020_COVID_CAT.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/Graella-registre-comprovacio-simptomes.docx
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-families.docx


CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

Es modificarà el Decret 267/2016 per permetre l'acampada en instal·lacions de titularitat pública
(principalment poliesportius i escoles) previ acord amb l'ens local.

Les persones encarregades d'intendència i les que tinguin contacte amb persones externes a
l'activitat no podran tenir contacte amb les persones participants i sempre hauran de ser les
mateixes.

Transport: es recomana NO fer servir el transport públic (es recomanen autocars o
vehicles privats). En el cas que s'hagin de realitzar desplaçaments en transport, tant
públic com privat, caldrà fer ús de mascaretes.
Neteja i desinfecció de les instal·lacions i el material: caldrà desinfectar taules i
material després de cada activitat i àpat, ventilar les instal·lacions interiors 3 cops al
dia durant 10 minuts i netejar i desinfectar les instal·lacions diàriament.
Seguretat alimentària: els àpats se serviran en plats individuals, s'evitaran utensilis
compartits (en el cas que se'n faci ús només hauran de ser manipulats per una
persona), si la cuina és d'ús compartit cal que es desinfecti després de cada ús,  els
participants no podran col·laborar en les tasques de cuina ni neteja i en el cas de les
excursions caldrà vetllar perquè no es comparteixin el menjar o utensilis
(cantimplores, coberts...).

Hauran de ser de forma esglaonada i mantenint les distàncies de seguretat per
evitar les aglomeracions.
S'aconsella disposar d'espais alternatius per descongestionar els accessos.

Rentades a alta temperatura abans i després de l'activitat.
Ventilar els sacs de dormir durant, com a mínim, dues hores.
Evitar el contacte entre tovalloles de bany i dutxa.

Cases de colònies:  caldrà prioritzar un ús d'habitacions amb baixa ocupació
Acampades: caldrà prioritzar l'ús de tendes de campanya grans.

La distància mínim entre els caps de les persones durant la pernoctació ha de ser de 1,5
metres.

Per a 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.

Aquest document correspon a un resum del marc establert per Criteris Generals per
l'organització de les activitats de lleure educatiu Estiu 2020 i ha estat actualitzat amb les
consideracions descrites als protocols específics de Colònies, Campaments i Casals d'Estiu i
amb els Nous elements d'actualització i reforç dels Protocols de les activitats de lleure.

 En cas de dubte consulteu les fonts oficials.

Entrades i sortides (en el cas dels Casals d'Estiu)

Roba de llit i tovalloles

Espais d'allotjament

Personal de suport

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_educadors_en_el_lleure/normativa/Criteris-generals-per-a-lorganitzacio-de-les-activitats-de-lleure-educatiu.-Estiu-2020.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Nous-elements-i-reforc-protocols-del-lleure.pdf

