
Amb l'objectiu de 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 es crearan els grups de
convivència.

COM HAN DE SER?

GRUP DE CONVIVÈNCIA

Els participants es dividiran en grups de fins a 10 persones.

Els monitors/es es relacionaran sempre amb el mateix grup d'infants.

Cada grup disposarà de com a mínim un monitor/a.

Caldrà vetllar per mantenir la distància física recomanada.

MONITOR/A CORRETORN

Es permet la figura del monitor/a "corretorn" que pot substituir o completar la jornada d'un
altre monitor/a. Aquest altre monitor/a podrà tenir contacte com a màxim amb tres grups de
convivència que hauran de ser sempre els mateixos.

QUÈ PASSA SI EL MONITOR/A HA D'ABSENTAR-SE?

En el cas de grups de convivència amb un sol monitor/a que s'hagi d'absentar (sobretot en
casos en els que hagi d'atendre a un infant degut a un accident o una emergència) el
monitor/a d'un altre grup de convivència podrà fer-se càrrec dels dos grups durant el
temps mínim imprescindible, fent ús de la mascareta i vetllant per mantenir la distància física
entre tots els participants.

CASALS D'ESTIU

Els grups de convivència es podran actualitzar per períodes d'organització del Casal que hauran
de ser, com a mínim, d'una setmana. En cas que l'activitat se segmenti en alguns moments
del dia (acollida matinal, dinar, casal...) s'organitzarà la configuració dels grups de convivència
per cada segment per tal d'assegurar la traçabilitat.
 

En el cas que el Casal ofereixi un torn de matí i un de tarda, el monitor/a podrà tenir assignat un
grup de convivència a cada franja.

COLÒNIES I CAMPAMENTS

En activitats de fins a 30 participants es pot valorar la interacció entre 3 grups de
convivència, sempre i quan es mantingui la distància física recomana i es garanteixi que no hi
ha contacte social extern a l'activitat.


