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(Model Casals d’Estiu 2020) 
 

 

Seguint els criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020 que ha establert 
la Generalitat de Catalunya, es presenta un protocol específic per NOM CASAL , ENTITAT O ACTIVITAT  
 

 
 

 

1. DIMENSIÓ PEDAGÒGICA : Explicar com es garanteix l’adquisició d’un seguit de 
competències essencials i igual d’importants que les de l’educació formal i integrar un ampli 
ventall de valors. Podeu veure Document Vessant Pedagògica.  
 
→  La idea és que expliqueu el projecte que feu i el  lligueu amb les competències i 
aprenentatges que voleu fomentar.  

 

2. TERRITORI ON ES DESENVOLUPEN LES ACTIVITATS:  Incloure en una 
taula annexada a aquest document on hi apareguin les dades de procedència dels participants i 
la ubicació de la instal·lació on es realitza l’activitat.  

 

→ Al mateix llistat de participants* podeu incloure una columna on hi figuri el municipi de 
procedència. Fer un llistat de les instal·lacions q ue s’utilitzaran i quan se’n farà ús; per 
exemple, només quan plou? Cada dia per dinar? Etc…  

 

3. DESPLAÇAMENTS : Si s’utilitzen transports contractats, demanar que presentin 
l’acreditació del percentatge d’ús del transport i guardar-ne una còpia. Podeu trobar la guia de 
transport en aquest enllaç.  

 

→ Explicar com serà la mobilitat entre espai i espai (bicicleta? Caminant?)   

 

4. MIDA GRUPS:  Explicar com serà l’organització dels grups (per exemple: es dividiran en 4 
grups de convivència, seran sempre els mateixos i cada grup tindrà X nombre de dirigents...)  

 

Podeu posar número o nom a cada Grup de Convivència, incloure noms dels participants i els 
dirigents responsables. Ho podeu fer en una taula, per exemple:  
 

*Podeu incloure aquí la procedència dels participant s 
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NOM DEL GRUP PARTICIPANTS  DIRIGENT 
RESPONSABLES+ NOM 
RESPONSABLE 
HIGIENE 

DADES DE 
CONTACTE 

GRUP CONVIVÈNCIA 1 Nom i cognom 
participant 1 + 
procedència* 

Monitor 1, 2... els que 
siguin..  
 
Responsable prevenció 
i higiene: X persona 

Dades de 
contacte 

Nom i cognom 
participant 2 
Nom i cognom 
participant 3 
etc 
 
 Monitor responsable 

Higiene i Seguretat (1 
per cada 30)  

Dades de 
Contacte  

 
 
   

GRUP CONVIVÈNCIA 2    
GRUP CONVIVÈNCIA 3    
ETC    

 

 

5. PLA DE CONFINAMENT:  FALTA REBRE MODEL  

 

6. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PARTICIPACIÓ:  
 
 La podeu trobar en aquest enllaç. 

 

→ Es portarà signada per a tots els tutors/es dels pa rticipants de les activitats que es facin. 
Cal guardar-les totes i dur-les sempre a sobre. Es recomana adjuntar-la a les inscripcions.   

 

7. PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ ENTRE EQUIP DE DIRIGENTS I  
SALUT PÚBLICA:  

FALTA REBRE MODEL ! Quan el rebem:  Recomanem que truqueu al cap del vostre municipi i 
informeu de que procedireu així, a fi de que estigu in preparats.   
 
8. PROTOCOLS ESPECÍFICS: 

 
Neteja i desinfeccióVeure: Cal seguir la graella de planificació per a la desinfecció de llocs i 
materials. 

 
→  Es recomana fer una graella i penjar-la en cada lloc  on es duran les activitats, i fer-ho 
de manera similar amb el llistat de materials, on e s pugui anar apuntat quant s’ha fet la 
neteja. Es pot especificar qui la fa i amb quins pro ductes. Per exemple: 

 

MATERIAL  DIA 1 
HORA 
RESPONSABLE 

DIA 2 DIA 3 DIA 
4 

DIA 
5 

DIA 
6 

DIA 
7 

Ex. Pilota V             
X 
Hora: 14.45h 
Responsable: 
Persona X 
 
OBSERVACI
ONS: S’ha 
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utilitzar X 
material de 
neteja.  

        

LLOC  
Ex. Sala X  

Ventilació 
+ 
Neteja 
 
OBSERVACI
ONS: 

      

        

        

 

• Manipulació d’aliments: 
Els infants podran col·laborar alhora de parar la taula, ho faran grups reduïts i mantenint les distàncies i 
havent vetllat el correcte rentat de mans. Un cop asseguts els participants a les taules, respectant les 
distàncies, els dirigents distribuiran els plats servits 
� Si els infants participen, explicar com es farà, qui na organització s’utilitzarà? Explicar també com 
es procedirà quan s’acabi l’àpat.  

 

Acampades:  Cadascú serà responsable de rentar i desinfectar el seu plat, got i coberts, seguint el 
protocol que s’estableixi i guardar-lo a la seva bossa fins al següent àpat. 
 
Colònies:  Els infants podran col·laborar alhora de parar la taula, ho faran grups reduïts i mantenint 
les distàncies i havent vetllat el correcte rentat de mans. Un cop asseguts els participants a les taules, 
respectant les distàncies, els dirigents distribuiran els plats servits.  Caldrà establir un horari d’usos i 
registre de neteges en el cas que es vulgui compartir una mateixa cuina per a grups que utilitzin una 
instal·lació amb dret a cuina.  

 

 

9. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE SALUT 
 

9.1  PUNTS RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC: “amb disponibilitat de sabó i tovalloletes o 
paper secant d’un sol ús. Hi ha l'opció que els participants portin la seva pròpia tovallola sempre que 
es garanteixi que la guarden en un lloc definit i propi (la seva bossa) que eviti que es barregi amb 
d’altres.” 
 

On i com seran aquests punts? Cada quan es farà la neteja de mans?  Quin sabó hi haurà? Hi ha 
solució hidroalcohòlica?Qui farà el control dels re ntat de mans?  

 

 

9.2 DIPOSAR DE MASCARETES→ L’ús de mascaretes serà obligatori en: - El transport, en 
moments en els que no sigui possible ni viable mantenir la distància física recomanada., personal 
distint a l’equip dirigent quan entri en contacte amb els grups (amb o sense distància física 
recomanada). Per la resta de supòsits, no es necessari l’ús de mascaretes. En tots els casos que es 
parla de l’ús de mascareta s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants 
participants, l’han d’aportar ells/es des de casa. Explicar en quines activitats serà necessari fer-ne 
ús.   
 
� Neteja i desinfecció de mascaretes reutilitzables: Explicar als tutors/es que cada dia és 
necessari fer la desinfecció de les mascaretes una vegada acabada la jornada d’activitats.  Al 
protocol podeu explicar com fareu arribar aquesta i nformació als tutor/es responsables.  

 

 

9.3 REGISTRE DIARI VERIFICACIÓ DE SÍMPTOMES:  
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 Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, nenes 
i adolescents, a la seves famílies o persones tutores i als monitors/es. A l’arribada 
dels infants i adolescents a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la 
temperatura (termòmetre frontal). 

→ Com es farà? Per exemple, un imprès per cada partic ipant i que cada dia l’hagin de portar 
omplert. I quan i com es prendrà la temperatura? (a  primera hora, quan es passi llista, per 
exemple).  
10. DISTÀNCIA FÍSICA RECOMANADA I ESPAIS D’ALLOTJAME NT: Establiment de 
la norma del distanciament físic de 2 metres i programació d’activitats que afavoreixin aquesta mesura. 
Veure document annex específic sobre “Com interpretar i afavorir 2 metres distància física en Edulleure 
 
→ Com es farà? Quines mesures es prenen per respecta r aquest distanciament? Es fan servir 
cartells? Se’ls explica als infants com anirà i per què?  
 
S’estableix la necessitat de realitzar una operativa interna, a mode de graella funcional, que permeti 
identificar els diferents grups de convivència i l’espai que utilitzaran durant els diferents moments del dia. 

Per exemple: 

GRUP  LLOC DIRIGENT ACTIVITAT 

Grup Convivència 1 
(nombre participants) 

Espai Z,   metres 
quadrats? 

Dirigent Y  Joc X 

Grup Convivència 2 
(nombre participants) 

Estai Y, metres 
quadrats? 

Dirigent X Taller X  

Grup ....  ....   

 
11. DIRIGENT CORRETORN 
 
Es permet la figura del dirigent “corretorn” que substitueix o completa la jornada del dirigent del grup de 
convivència. Aquesta figura pot actuar en un màxim de 2 grups de convivència que sempre seran els 
mateixos. 
 
→ Explicar en quins grups de convivència hi haurà aqu esta figura, en quins horaris, activitats,  
etc.. 
 

12. CASOS D’ATENCIÓ PREFERENT A L’INFANT D’UN GRUP:  

En cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o emergència que 
obligui  a absentar-se al seu dirigent, el dirigent d’un altre grup de convivència es podrà fer càrrec dels 2 
grups (el seu i el que el dirigent s’ha hagut d’absentar) només durant el temps mínim imprescindible i 
usant mascareta.  

→ Organitzar qui serà el dirigent d’emergència de cad a grup que anirà a socórrer un altre grup. Per 
exemple, si passa una emergència al Grup Convivènci a 1, el dirigent del grup Convivència 2, es 
farà càrrec dels dos grups.   
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RECOMANACIONS:  

Expliqueu tots els detalls que pogueu sobre cada pu nt i 
intenteu tenir-ho el més organitzat possible.  

És important que els dirigents coneguin aquest 
protocol i tinguin molt clara l’organització de tot es 
aquestes mesures de salut.  


