
  

 
 

El Departament de Joventut ha establert una sèrie de mesures preventives i de             
seguretat per al desenvolupament de les activitats d’estiu. Creiem que és del vostre             
interès conèixer-les ja que les aplicarem a l’esplai d’enguany: 

1. Consideracions sobre mida dels grups i ràtios:  

Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a 10              
membres, anomenats “grups de convivència”, i cadascun tindrà assignat com a           
mínim una persona dirigent. Cada persona dirigent es relacionarà sempre amb el seu             
mateix grup d’infants o adolescents, amb excepció d’aquelles activitats que puguin           
requerir algun monitor/a especialitzat, que sempre haurà de ser el mateix per cada             
grup. Entre tots els participants caldrà vetllar pel manteniment dels 2 metres de             
distància.  

El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de             
detecció d’un infant/adolescent amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament         
de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.  

En tots els casos, es prendrà com a mesura estàndard que cada participant disposi              
de 4 metres quadrats d’espai. Aquesta mesura permetrà calcular l’ocupació màxima           
de les instal·lacions on es desenvolupin les activitats.  

2.  Requisits per participar en les activitats: 

Els participants a les activitats han de complir alguns requisits per preservar la salut              
del grup:  

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,            
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre          
infecciós .  1

• No convivents o en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia            
compatible en els 14 dies anteriors.  
• Calendari de vacunació actualitzat (exceptuant les vacunacions ajornades         2

degut al període de confinament). Requisit per a la inscripció.  
 

1 Per reincorporar-se a l’activitat, els infants han de romandre asimptomàtics durant 48 hores en el 

cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.  
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir 

un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.  



  

 
• Els infants o adolescents amb patologies prèvies de base són població de major              
risc davant la COVID-19. Per aquest motiu hauran de ser valorats pels serveis             
mèdics de manera individual i aquests determinaran la idoneïtat de participar en            
determinats tipus d’activitats.  

Juntament amb el full d’inscripció, el tutor/a legal de l’infant haurà de signar, a més               
del permís previst al Decret 267/2020, una declaració responsable segons la qual            
coneix el context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta, i              
l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats.  

 
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los             
la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que                
l’infant/jove tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la           
COVID-19, no podrà assistir al centre.  

 
A l’entrada de l’escola, es prendrà la temperatura als infants/joves, i aquells que             
presentin una temperatura superior a 37o no podran accedir al centre. 

3. Característiques de les activitats  

Els àmbits de realització del lleure són les colònies, els casals diaris, l’acampada, les              
rutes i els camps de treball. Dins d’aquestes tipologies, totes les activitats i accions              
que es realitzin hauran de mantenir la distància física entre totes les persones             
participants (tant infants i adolescents com dirigents), en equips petits i evitant que             
els infants o adolescents es toquin la cara.  

Algunes de les activitats orientatives que es poden realitzar són les següents, i             
preferentment s’hauran de desenvolupar a l’aire lliure (sempre que sigui possible).  

● Jocs tradicionals a l’aire lliure 
● Activitats de natura 
● Jocs i esports d’aigua a la piscina o al mar 
● Esports i activitats sense contacte físic ni proximitat del tronc superior del cos i les               

cares  
● Dansa, música, teatre, ioga i altres arts escèniques  
● Jocs amb pilota 

 
 
 
 



  

4. Entrades i sortides:  

Aquestes accions es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre            
mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la             
instal·lació. Les persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar            
també les distàncies fora de les instal·lacions.  

Per tal d’evitar aglomeracions és aconsellable disposar d’espais alternatius propers al           
lloc de realització de l’activitat per descongestionar accessos. 

5. Delimitació d’espais:  

Caldrà delimitar clarament les zones de l’activitat: espai de cada grup de convivència,             
espai d’activitats, espais comuns, espais d’entrada i sortida. Es poden fer servir            
espais de forma compartida, sempre que s’utilitzin en grups petits i garanteixin la             
distància de seguretat.  

6. Recomanacions generals sobre Seguretat Alimentària: 

El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els               
infants i joves. S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa, etc.),             
però es poden fer servir gerres d’aigua que seran servides pels monitors i monitores              
o un únic infant o adolescent responsable.  

 


