
Persones
destinatàries

· Es podran fer activitats a l'aire lliure i espais coberts amb ventilació.
 
· Les activitats es realitzaran en subgrups. S'haurà d'evitar el contacte entre els subgrups en tot
moment.
 
· Les activitats en espais coberts es duran a terme garantint les mesures de distanciament
físic de 2 metres (o la que defineixi el Ministeri en funció de la fase de desconfinament). Si no
és possible mantenir-la s'haurà de fer ús de la mascareta higiènica (preferiblement reutilitzable).
 
· Els serveis complementaris de conciliació (matinet i menjador) es duran a terme per
subgrups d'activitat. En el cas que l'espai no sigui suficientment gran es realitzarà un sistema de
torns. En cap cas els participants de diferents subgrups podran compartir un mateix espai.
 
· Caldrà vetllar per realitzar activitats sense contacte físic i educatives relacionades amb la
prevenció de la Covid-19.
 
· A les Escoles d'Estiu i als centres de temps lliure es poden aplicar mesures de distanciament
entre subgrups en instal·lacions diferents pròximes (dins d'1 km) sota el mateix projecte
educatiu i persona titulada amb el títol de director/a (sempre i quan sigui una activitat realitzada
en temporades anteriors sota una mateixa direcció i entitat promotora).
 
· Cada Club d'Esplai redactarà un informe de prevenció de riscos amb les mesures de
prevenció de la Covid-19 adaptat a l'activitat que es realitzarà.

ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU

A partir de la fase 3 de desescalada

E S T R A T È G I A  D ' A D E Q U A C I Ó  D E  L E S

· Escoles d'Estiu
· Campaments
· Colònies
· Rutes per etapes
· Camps de voluntariat
· Activitats de centres
de lleure 

NORMES GENERALS PER TOTES LES TIPOLOGIES D'ACTIVITAT

Activitats 
incloses

BOIB, N95, 28/05/2020

Infants, adolescents i
joves d'entre 3 i 18 anys

Es proporcionaran models per tal de facilitar la redacció dels informes de prevenció de riscos.

Fase 3 i Nova Normalitat

I  I N S T A L · L A C I O N S  J U V E N I L S  P E R  A  L ' E S T I U  2 0 2 0



· Hi podran participar fins a 60 persones.
· L'edat dels participants ha de ser entre els 
6 i els 16 anys.
· La divisió serà en subgrups de fins a 10
participants + 1 monitor/a titulat.
· Les activitats puntuals amb monitors/es
especialitzats (suport d'anglès, artístic, dansa,
aventura...) no estaran permeses durant
aquesta fase.

· Hi podran participar fins a 100 persones.
· No hi ha restriccions en l'edat dels
participants.
· La divisió serà en subgrups de fins a 20
participants + 2 monitors/es (un d'ells pot
estar en pràctiques).
· Les activitats puntuals amb monitors/es
especialitzats (suport d'anglès, artístic, dansa,
aventura...) estaran permeses mantenint el
distanciament físic i/o fent ús de mascareta. 
(En aquests casos els monitors/es hauran de
maximitzar els protocols establerts)

CAMPAMENTS, COLÒNIES, RUTES PER ETAPES I CAMPS DE VOLUNTARIAT

· Hi podran participar fins a 60 persones.
· L'edat dels participants ha de ser entre els 
6 i els 16 anys.
·  No es permet la mobilitat entre illes.
· La divisió serà en subgrups de fins a 10
participants + 1 monitor/a titulat.
· Els moments de menjador, dutxes, sortides...
seran temporalitzats per subgrups.
· Les activitats puntuals amb monitors/es
especialitzats (suport d'anglès, artístic, dansa,
aventura...) no estaran permeses durant
aquesta fase.
· Caldrà delimitar estrictament els espais
de cada subgrup present a un campament o
zona d'acampada.

· Hi podran participar fins a 100 persones.
· No hi ha restriccions en l'edat dels
participants.
· Es podran realitzar activitats dins el conjunt
de les Illes Balears.
· La divisió serà en subgrups de fins a 20
participants + 2 monitors/es (un d'ells pot
estar en pràctiques).
· Les activitats puntuals amb monitors/es
especialitzats (suport d'anglès, artístic, dansa,
aventura...) estaran permeses mantenint el
distanciament físic i/o fent ús de mascareta. 
(En aquests casos els monitors/es hauran de
maximitzar els protocols establerts)

Fase de nova normalitat

ESCOLES D'ESTIU

Fase 3 Fase de nova normalitat

Fase 3



· Hi podran participar fins a 60 persones.
· L'edat dels participants es regeix pel tipus de
servei i activitat.
· La divisió serà en subgrups de fins a 10
participants + 1 monitor/a titulat.
· L'ús d'espais comuns serà per torns
extremant les mesures d'higiene i prevenció
definides en els protocols o mesures de
prevenció de la Covid-19 en l'àmbit de lleure
educatiu.

Durant la Fase 2 només es permeten les tasques de preparació de les
activitats que es realitzaran a partir de la Fase 3

· Hi podran participar fins a 100 persones.
· L'edat dels participants es regeix pel tipus de
servei i activitat
· La divisió serà en subgrups de fins a 20
participants + 2 monitors/es titulats.
· L'ús d'espais comuns serà per torns
extremant les mesures d'higiene i prevenció
definides en els protocols o mesures de
prevenció de la Covid-19 en l'àmbit de lleure
educatiu.

· Pernocta: l'ocupació serà de fins al 50% garantint la distància física de 3 metres entre
persones.
L'acampada només estarà permesa en les instal·lacions juvenils dissenyades a tal efecte i
les tendes hauran de ser ventilades diàriament.
· Utilització d'espais comuns (menjadors, lavabos...): l'ocupació serà de fins al 50%
garantint la distància física de 2 metres entre persones.

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 Estratègia d'adeuqció de les activitats de
lleure educatiu i instal·lacions juvenils per a l'estiu 2020 (BOIB, n.95, 28/05/2020) en relació a les
activitats d'Escoles d'Estiu, Campaments i activitats de Clubs d'Esplai, en cas de dubte consulteu les fonts
oficials.

CAMPAMENTS, ALBERGS, CASES DE COLÒNIES, GRANGES ESCOLA, REFUGIS
JUVENILS I AULES DE NATURA

Es defineixen les següents mesures:
La responsabilitat del seu acompliment serà dels responsables de l'espai.

Properament, a través d'una ordre ministerial, es definiran les mesures que cal adoptar en l'ús
de les instal·lacions.

MESURES GENERALS PER LES INSTAL·LACIONS

ACTIVITATS A CLUBS D'ESPLAI

Fase 3 Fase de nova normalitat

Fase 3

Fase de nova normalitat

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

