
 18 de gener de 2022 
 

 

Mesures Vigents 
 

Aquest document resumeix les mesures vigents a 18 de gener de 2022. El 

protocol que detalla les mesures per a les activitats d’educació en el lleure 

s’adaptarà a les resolucions i mesures dictades per l’administració en cada 

moment. 
 

 El dimarts 18 de gener el Departament de Salut ha fet una actualització 

del document Gestió de casos Covid-19 en activitats educatives 

ludicoesportives.  

⎯  En el cas de l’activitat ordinària d’esplai no es considera d'alt 

risc i, per tant, no caldria confinar els integrants del grup. Caldrà avisar 

a les famílies del cas detectat i aquestes hauran de fer un seguiment 

al seu fill/a per si apareixen símptomes en algun dels participants. 

L'activitat podrà seguir amb normalitat, seguint les indicacions del 

protocol actual. 

⎯  Les sortides amb pernoctació i les activitats amb àpats sí que 

les podríem considerar d'alt risc. Per tant, les persones NO 

immunitzades sí que han de començar una quarantena, en cas de 

contacte amb un positiu. 

⎯  Si en una mateixa activitat es comuniquen més d'un cas, llavors sí 

que caldrà avisar als serveis epidemiològics i ells indicaran què cal 

fer. 

 

 El dimarts 19 d’octubre el PROCICAT aprova un pla d’actuació conjunt 

per a totes les activitats educatives fora de l’horari lectiu, que inclou les 

activitats d’educació en el lleure. Les mesures més destacades són: 

⎯ Ratio màxima recomanada de 20 persones. 

⎯ Rentat de mans abans i després de l’activitat. 

⎯ Dins els locals dels Centres d’Esplai cal mantenir la distància 

mínima d’1 metre entre persones. 

⎯ Cal garantir la ventilació dels espais abans i després de 

l’activitat. En activitats amb una durada d’una hora i mitja o més, 

també caldrà ventilar a mitja sessió.  

⎯ Aquelles activitats i jocs que impliquin un moviment intens 

preferiblement es realitzaran en espais exteriors.  

⎯ Cal continuar organitzant les entrades i sortides de manera 

esglaonada per evitar aglomeracions. 

⎯ L’ús de la mascareta és obligatori en espais interiors. A l’exterior, 

es podrà prescindir de la mascareta quan es pugui mantenir la 

distància d’1,5 metres entre infants i/o joves.  

⎯ En activitats amb pernoctació cal seguir les mesures que detalla 

el pla sectorial de l’estiu 2021 per colònies, campaments i rutes.  

https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/vacances_i_estades/prevencio-covid19/pautas-actuacio/Gestio-casos-extraescolars_180122.pdf
https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/vacances_i_estades/prevencio-covid19/pautas-actuacio/Gestio-casos-extraescolars_180122.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2021/10/19/18/28/fb3e96c0-ffae-4c74-9faf-e5f2225d542c.pdf
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Per més informació podeu consultar els següents enllaços o tornar a la pàgina 

del MCECC, perquè tornarem a fer possible aquest curs d’esplai. 

 Resum del protocol per a les activitats de lleure. 

 Recomanacions específiques per a Campaments i Rutes aplicables a 

activitats de cap de setmana d’aquest caire.  

 Protocol per a regular el desenvolupament de les activitats de lleure. 

 Pla d’actuació per a les activitats infantils i juvenils que tenen lloc fora 

de l’horari lectiu.  

 Gestió de casos covid-19.  

 També pots consultar la web de referència de la Direcció General de 

Joventut. 

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el vostre promotor/a o membres 

del consell directiu de la vostra zona o territori. També podeu enviar un correu a 

secretaria.mcecc@peretarres.org 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/curs/202122/Protocols_Curs20212022_Resum.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/Estiu/2021/CampamentsiRutes.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2021/05/CRITERIS-COVID19_EDUCACIO-EN-EL-LLEURE_2021.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/pla-actuacio-activitats-educatives.pdf
https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/vacances_i_estades/prevencio-covid19/pautas-actuacio/Gestio-casos-extraescolars_180122.pdf
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/prevencio-i-seguretat-en-la-pandemia-de-COVID-19/
mailto:secretaria.mcecc@peretarres.org

