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 DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
- Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020 

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_edu

cadors_en_el_lleure/normativa/Criteris-generals-per-a-lorganitzacio-de-les-activitats-de-lleure-

educatiu.-Estiu-2020.pdf 

- Protocol específic per a casals d’estiu 
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-

Casals-dEstiu.pdf 

- Com interpretar i afavorir els 2 metres de distància física en les activitats de lleure amb criteri 

educatiu 
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Com-interpretar-i-afavorir-2-

metres-de-dista%CC%80ncia-fi%CC%81sica-en-les-activitats-deducacio%CC%81-en-el-lleure.pdf 

- Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Neteja-i-desinfeccio%CC%81-de-

locals.pdf 

- Recomanacions dormitoris, menjador i lavabos 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Recomanacions-dormitoris-

menjador-i-lavabos.pdf 

- Principals criteris pedagògics que cal tenir presents en les activitats d’educació en el lleure de 

l’estiu 2020 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-

content/uploads/2020/05/PEDAGOGIA_estiu_2020_vfinal.pdf 

- Guia per a joves sobre gestió emocional en el context de la COVID-19 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-

content/uploads/2020/05/Guia_Joves_Emocional_Covid19.pdf 

- Guia per a professionals sobre gestió emocional en el context de la COVID-19. 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-

content/uploads/2020/05/Guia_Professionals_Emocional_Covid19.pdf 

- Preguntes freqüents estiu 2020 

https://www.estiuamblleure.cat/ca/preguntes-frequents/ 

- Consells per a les famílies 

https://www.estiuamblleure.cat/ca/consells-per-a-les-families/ 

- Marc de recomanacions per a l’organització d’activitats d’estiu 2020 

https://www.diba.cat/documents/319009109/319064334/covid+act+estiu+4+IA.pdf/c014615a-

c883-43aa-bca6-a9d5e136f4c1 

- Criteris bàsics per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys 

estiu 2020 
https://govern.cat/govern/docs/2020/06/03/16/44/756e3334-49fb-45bb-af7c-ea178bcf784a.pdf 

- L’aforament de les instal·lacions esportives 

http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-document-campus-estiu 

- Model de declaració responsable per les famílies 
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-

families.docx 

- Llistat de verificació de símptomes, i la graella on registrar-ho 

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_educadors_en_el_lleure/normativa/Criteris-generals-per-a-lorganitzacio-de-les-activitats-de-lleure-educatiu.-Estiu-2020.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_educadors_en_el_lleure/normativa/Criteris-generals-per-a-lorganitzacio-de-les-activitats-de-lleure-educatiu.-Estiu-2020.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_educadors_en_el_lleure/normativa/Criteris-generals-per-a-lorganitzacio-de-les-activitats-de-lleure-educatiu.-Estiu-2020.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-Casals-dEstiu.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-Casals-dEstiu.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Com-interpretar-i-afavorir-2-metres-de-dista%CC%80ncia-fi%CC%81sica-en-les-activitats-deducacio%CC%81-en-el-lleure.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Com-interpretar-i-afavorir-2-metres-de-dista%CC%80ncia-fi%CC%81sica-en-les-activitats-deducacio%CC%81-en-el-lleure.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Neteja-i-desinfeccio%CC%81-de-locals.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Neteja-i-desinfeccio%CC%81-de-locals.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Recomanacions-dormitoris-menjador-i-lavabos.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Recomanacions-dormitoris-menjador-i-lavabos.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/PEDAGOGIA_estiu_2020_vfinal.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/PEDAGOGIA_estiu_2020_vfinal.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/PEDAGOGIA_estiu_2020_vfinal.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/PEDAGOGIA_estiu_2020_vfinal.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Guia_Joves_Emocional_Covid19.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Guia_Joves_Emocional_Covid19.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Guia_Professionals_Emocional_Covid19.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Guia_Professionals_Emocional_Covid19.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Guia_Professionals_Emocional_Covid19.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/ca/preguntes-frequents/
https://www.estiuamblleure.cat/ca/consells-per-a-les-families/
https://www.diba.cat/documents/319009109/319064334/covid+act+estiu+4+IA.pdf/c014615a-c883-43aa-bca6-a9d5e136f4c1
https://www.diba.cat/documents/319009109/319064334/covid+act+estiu+4+IA.pdf/c014615a-c883-43aa-bca6-a9d5e136f4c1
https://govern.cat/govern/docs/2020/06/03/16/44/756e3334-49fb-45bb-af7c-ea178bcf784a.pdf
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-document-campus-estiu
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-families.docx
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-families.docx
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https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Llistat-de-comprovacio-de-

simptomes.pdf> i la graella<https://www.estiuamblleure.cat/wp-

content/uploads/2020/06/Graella-registre-comprovacio-simptomes.docx 

- L'algoritme per detecció de possible cas de CoVid19 i 
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Algoritme-cas-possible-

CoVid19.pdf 

- La Graella per a la planificació de la neteja i desinfecció d’espais on es fan activitats educació en el 

lleure 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Graella-per-a-la-

planificacio%CC%81-de-la-neteja-i-desinfeccio%CC%81-despais-on-es-fan-activitats-

deducacio%CC%81-en-el-lleure.pdf 

- Els criteris per al transport d'infants 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Guia-Transport-Infants.pdf 

- Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__

altres_entitats_educacio_lleure/normativa/3r_Conveni_collectiu_sector_lleure_educatiu_anys_2

011_2016.pdf 

- Guia sobre el significat de tenir el calendari vacunal al dia 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Guia-significat-calendari-vacunal-

al-dia.pdf 

- Acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7828/1732087.pdf 

- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 

menors de 18 anys. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=74

6281 
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INTRODUCCIÓ 
En el següent document trobareu els protocols i normes establertes per aquest estiu pels diferents 

organismes competents. Trobareu que de cada norma i/o protocols s’ha fet una adaptació als casals a les 

escoles de Sant Cugat, fet que ens garanteix una bona posada en escena. Veureu que l’apartat es segmenta 

en tres apartats: 

- Accions preventives generals. 

- Accions preventives abans de les activitats. És a dir, quina documentació i protocols hem de tenir 

en compte i treballat abans de començar el casal. 

- Accions durant les activitats. Són els documents i protocols que farem servir un cop comenci el 

casal, setmanalment. 

Els contingut dels quadres que aporta l’administració es repeteixen en les accions prèvies a les activitats i 

les que es faran durant l’activitat (alguns només formen de les accions prèvies), el que canvia 

fonamentalment és la nostra intervenció, adaptació i aplicació.  

El document interpel·la a tots els agents: famílies, infants, administracions i equips educatius i logístics. En 

alguns d’aquests protocols, veureu que les famílies hi esteu implicades, ja que aquest estiu la 

coresponsabilitat i la confiança és fonamental. 

 

PROCEDIMENT DE PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LES CASALS A LES 
ESCOLES DAVANT L’EXPOSICIÓ AL CORONAVIRUS  

(SARVS-Cov-2) 

INTRODUCCIÓ 

La proposta de casals d’estiu 2020 que es desenvoluparà a les escoles de Sant Cugat durant 

els mesos de juliol i agost amb infants han de tenir una especial atenció amb la prevenció a 

l’exposició al Coronavirus. Aquest any més que en altres ocasions les activitats de lleure de 

l’estiu tindran un paper molt rellevant, ja que es convertiran en el punt de retrobament de 

molts infants, i seran un espai idoni per poder treballar aspectes relacionats amb una certa 

normalització de la vida quotidiana de la infància: el retrobament amb la natura, la 

recuperació de l’activitat física, el treball de les emocions, la preparació pel curs educatiu 

2020/21, etc. 

Per tal de poder desenvolupar els casals d’estiu amb seguretat es seguiran les indicacions de 

prevenció recollides en aquest procediment, que incorporarà qualsevol mesura que sigui 

prescrita per l’autoritat competent en matèria de salut a Catalunya.    

En el següent document trobareu en lletra cursiva fragments extrets literalment dels 

documents de protocols i mesures de seguretat publicats pels organismes competents de la 
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Generalitat de Catalunya. Tot seguit es pot veure l’aplicació i/o adaptacions d’aquestes als 

casals d’estiu 2020 a les escoles. 

 

OBJECTIU DEL PROCEDIMENT: 

- Descriure les indicacions adients per a la prevenció del contagi del Coronavirus durant 

els casals d’estiu 2020 a les escoles de Sant Cugat. 

 

- Dotar d’una eina eficaç pels equips d’educadors/es i per a la resta del personal implicat 

a les activitats d’estiu. (responsables de cuina, neteja, consergeria...) 

 

- Fomentar en les famílies, AFES, equips educatius i administracions confiança en relació 

als casals d’estiu a les escoles de Sant Cugat. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA 

 Les activitats es faran sempre que el territori/població hagi entrat a la fase III del 

desconfinament. 

Els casals a les escoles de sant Cugat estan programant-se a partir de l’1 de juliol. Les 

inscripcions tindran en compte aquesta data d’inici. Les famílies estaran avisades que 

aquesta data estarà condicionada a que el municipi hagi entrat a la fase III. Si no és 

així, el seu inici es posposarà. 

 

 El document està desenvolupat a partir del “Protocol específic per casals d’estiu” 

presentat el 25 de maig per la Direcció General de Joventut i amb l’aprovació per part 

del Comitè tècnic del PROCICAT, en relació als “Criteris generals per a l’organització 

de les activitats de lleure educatiu 2020”.  

 

Des de finals de març que s’està treballant en aquesta proposta de casals d’estiu a les 

escoles, ja que hagués estat impossible planificar-la si s’esperava a la confirmació de 

la realització d’activitats d’estiu. Són varis els canvis que hem anat fent al llarg dels 

últims mesos pel que fa al desenvolupament de les activitats d’estiu a les escoles, 

especialment en les darreres setmanes. Per la proximitat a l’inici necessari de les 

inscripcions, un cop està garantit que les activitats es podran desenvolupar un cop 

arribem a la fase III, necessitem tancar la proposta i publicitar-la, però estarà 

condicionada a les possibles modificacions que esdevinguin al llarg del mes de juny. 

Aquest procediment tindrà una afectació sobre totes les activitats que oferim als casals 

d’estiu a les escoles de Sant Cugat, i es revisarà setmanalment per incorporar les 

mesures que es vagin modificant o incorporant des de l’autoritat sanitària competent 

a Catalunya i el Departament de Joventut. 
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ACCIONS PREVENTIVES GENERALS. 
 

- Cada activitat i/o instal·lació, a banda de la documentació que s’estableix com a 

obligatòria en el Decret 267/2020 ha disposar, durant la realització de l’activitat, d’un 

“Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” establertes per a les 

activitats d’aquest estiu 2020. 

Complementàriament a aquesta documentació, es disposarà de la documentació 

necessària que estableixen els protocols de les activitats d’estiu en el marc de la 

COVID-19, que es detallen més endavant, així com documentació indispensable 

d’organització tècnica del casal pel personal educatiu. 

 

- El Casals d’estiu s’organitzaran a partir de grups d’infants/joves d’un mateix territori 

o població i que hagin arribat a la fase 3 de la desescalada. 
 

La proposta de casals a les escoles està planificada per començar l’1 de juliol, en cap 

cas abans, i finalitzar el 28 d’agost. Es descarta fer casal el mes de setembre per la 

incertesa de com es desenvoluparà i planificarà l’inici del curs escolar. 

 

- Les diferents activitats s’adrecen a nens, nenes i adolescents amb edat compreses entre 

els 3 i els 17 anys. Es prioritzarà la participació a aquestes activitats d’infants i 

adolescents en situació de vulnerabilitat o que hagin patit d’una manera més directa 

l’impacte del COVID19.  
 

A Sant Cugat el casal s’adreça a infants de 3 a 12 anys proposem que dos col·lectius, el 

d’infants que requereixen de vetllador/a i els infants en situació de vulnerabilitat, 

puguin tenir preferència en la inscripció al casal. Tenint en compte que no gaudirem 

de la flexibilitat d’altres anys per poder ampliar grups, es proposa poder contactar 
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prèviament amb aquestes famílies per fer una reserva de plaça als torns setmanals als 

quals vulguin inscriure’s. Seria ideal fer aquesta tasca, conjunta amb equips directius i 

àrea de polítiques socials abans de l’inici d’inscripcions, prevista per la primera 

setmana de juny.  
 

- Com a norma general, , es prioritzarà que les activitats es duguin a termes en zones 

amb baix risc de contagi o zones lliure de coronavirus, també anomenades zones 

verdes. En el cas dels casals d’estiu serà important valorar la proximitat amb el 

domicili dels infants per tal d’evitar desplaçaments llargs. 
 

L’estiu 2020 a les escoles es desenvolupa únicament al territori de sant Cugat. Les 

famílies disposaran d’un mateix model de proposta a les 12 escoles públiques, 

afavorint la proximitat al domicili dels infants. Podem trobar mobilitat entre infants 

d’escoles pel que fa a la realització dels casals i campus temàtics, que aniran variant 

setmanalment a cada escola, i que poden respondre a les inquietuds específiques dels 

infants. Aquest desplaçament, com es comenta, serà únicament dins del municipi.  
 

- El desplaçament d’infants i adolescents a una altra zona per a la realització 

d’aquestes activitats, es produirà un cop l’àrea territorial d’origen hagi acabat les fases 

de desconfinament. Es promourà que els infants i adolescents que vagin a realitzar una 

activitat de les programades provinguin de zones homogènies en quant a la incidència 

(En tot cas, per tal de que es pugui dur a terme la mobilitat d’infants i adolescents entre 

zones que es trobin en fases de desconfinament diferents caldrà que en aquell moment 

la normativa ho permeti o l’autoritat sanitària ho autoritzi). 
 

No es contemplem desplaçaments a zones d’altres territoris. Les activitats dels casals 

a les escoles es desenvoluparan aquest estiu exclusivament al territori de Sant Cugat. 

 

- Es prioritzaran les activitats que es puguin portar a terme en les mateixes instal·lacions 

o d’accés a espais naturals i parcs urbans propers. S’evitaran activitats que impliquin 

contacte amb altres col·lectius (Piscines, museus, etc.).  

El format d’activitats d’estiu que proposem pren especial rellevància amb aquest 

punt. S’ha formulat una proposta base que agrupa 30 entitats i organitzacions de la 

ciutat, i aquesta agrupació d’entitats al voltant d’un únic projecte ja de per si seria 

extraordinària i rellevant pel que suposa per la ciutat en l’aspecte de la capacitat de 

cooperació entre entitats. Aquest estiu, però, esdevé essencial aquesta visió holística 

per optimitzar l’ús d’espais de la ciutat. Si s’hagués fragmentat la proposta, podent 

accedir cada entitat als seus espais de referència, en alguns àmbits la dificultat de 

desenvolupar activitats seria enorme producte de l’excés habitual de demanda que 

s’incrementaria amb la reducció dels aforaments dels equipaments. Que les escoles 

esdevinguin espais acollidors d’altres entitats per desenvolupar campus i casals 

vinculats a entitats, a més d’aportar riquesa a la proposta final als infants per la seva 

diversitat, suposa una millor reordenació dels espais de la ciutat. Les escoles són 

espais ideals pel desenvolupament d’activitats en el marc normatiu que afrontem, 

per la seva disponibilitats d’espais, així com la capacitat d’oferir l’espai de l’àpat del 
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migdia en les  millors condicions, fet que serà aprofitat no tan sols pels casals 

tradicionals que organitzen entitats gestores contractades per les AFES, sinó també 

per aquesta àmplia xarxa d’entitats i organitzacions. Segurament una proposta 

d’aquest estil sempre seria oportuna, però aquest estiu ho és més que mai, tot i que 

des de la vessant organitzativa multiplica els esforços per dur-la a terme, però el retorn 

a la ciutat és molt significatiu.  
 

Pel que fa a les activitats que impliquin contacte amb d’altres col·lectius, 

l’Ajuntament de Sant Cugat facilita l’accés a museus i espais culturals, que 

s’introduiran a les programacions un cop tinguem una proposta detallada d’horaris, 

activitats, edats i espais disponibles, garantint el no contacte amb d’altres grups. 

Respecte a les piscines, tan sols es contempla que facin ús de la piscina els infants dels 

diversos grups de grans del casal (3r/4rt a 6è), preferentment sense fer ús de transport 

privat o públic. Aquesta mesura ajuda a descongestionar la petició de piscines a Sant 

Cugat, on la demanda de piscina per l’estiu és molt alta, sempre per sobre de les 

capacitats de les piscines de la ciutat. En aquest sentit caldrà veure des de 

l’administració i l’entitat gestora de les piscines la proposta que es fa per complir 

aquesta indicació de no coincidència amb d’altres grups a la piscina. La proposta que 

es faci, en tot cas, ha de complir amb el punt 13 del present document “distància física 

recomanada” que esmenta “Ens instal·lacions compartides amb altres persones 

usuàries que no siguin d’activitats d’estiu (com càmpings o piscines municipals) només 

es podrà fer ús si hi ha marcats uns horaris d’ús exclusius.” 
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I Esrtructura tècnica 

Direcció 

Paidos

Coordinació 
general casals

Coordinacions 
de centre

Personal de 
suport logístic

Responsables 
grups de 

convivència  
LLEURE

Grups de 
convivència 
casals lleure

Coordinació 
casals de lleure

Coordinació 
casals i 
campus 
temàtics 
entitats

Entitats

Responsables 
grups de 

convivència 
TEMÀTICS

Grups de 
convivència 

casals 
temàtics

ACCIONS PREVENTIVES PRÈVIES AL CASAL D’ESTIU. 
 

Consideracions sobre mida dels grups i ràtios 

Per a establir la ràtio entre participants i dirigents es pren de referència la que marca el 

Decret 267/2016 i queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants, començant sempre 

amb un mínim de 2 persones dirigents per activitat. Se suprimeix la possibilitat, que preveu 

el Decret, d’admetre fraccions de fins a 4 participants més sense haver d’afegir un altre 

dirigent en els grups de més de 30 participants. Es mantenen els ratis de dirigents titulats 

i de titulació (bàsicament els títols de monitor/a de lleure i el de direcció de lleure) de la 

persona responsable de l’activitat. 

Es considera insuficient la ràtio del Decret 267/2016. D’una banda, la coordinació no 

formarà part de la ràtio i estarà alliberada plenament. D’altra banda, aquest estiu es 

considera que per la tipologia dels grups i la seva formació, cal donar suport a les persones 

encarregades de cada grup de convivència. Així, per cada 4 grups de convivència es 

proposa disposar d’una persona de suport i logística per garantir al màxim que el personal 

educatiu pot assumir les tasques de dinamització de l’activitat, compliment de les 

normatives i protocols i l’atenció individualitzada als infants quina sigui necessari. 

Aquestes persones de suport seran les encarregades d’atendre necessitats puntuals de les 

diferents persones educadores i facilitar la seva tasca, essent el pont entre la coordinació 

de centre i les responsables del grup de convivència. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisits generals per a participar a les activitats 

- Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la 

salut del grup, com poden ser:  

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós*.  
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• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal actualitzat 2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de 

confinament). Altament recomanable. 

• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels 

serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus 

d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.  

*Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el 

cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 

El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració 

responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els 

requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les 

circumstàncies i risc que comporta. 

Tota aquesta documentació estarà disponible a l’espai web, per descarregar o bé per 

omplir. Cap infant podrà començar el casal d’estiu si no es disposa de la documentació 

requerida. 

La figura del responsable de seguretat i higiene 

-El document de “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 

2020” estableix, en el punt 3.1. la figura del “responsable de prevenció i higiene”. 

Aquesta persona/es responsable o responsables seran designats d’entre aquells dirigents 

que conformin l’equip de dirigents, sense necessitat d’haver d’incorporar persones 

diferents. 

Hi haurà com a mínim 1 persona responsable de prevenció i higiene per cada activitat 

(entenent per concepte activitat el que utilitza el Decret 267/2016) i que haurà d’estar 

present durant tot el desenvolupament de l’activitat. 

Aquestes persones responsables de prevenció i higiene, hauran de realitzar la formació que 

es dissenyarà específicament. S’acreditarà la realització d’aquesta formació mitjançant 

una certificació expedida per la Direcció General de Joventut. 

La identificació de les persones responsables de prevenció i higiene, es farà assenyalant-

les clarament en la llista ordenada de persones assistents a l’activitat que es preceptiu 

disposar segons l’apartat d) de l’article 12.1 del DECRET 267/2016, 

La funció d’aquestes persones dins de l’activitat és la de vetllar pel compliment de les 

mesures establertes en aquest protocol i disposar els elements acreditatius de la seva 

implantació. Prèviament a la realització de l’activitat hauran d’haver contactat amb el 

recurs sanitari bàsic de la zona (majoritàriament CAP) 
 

La formació que es planteja des de Joventut i Salut, tot i que encara no està confirmada, 

seria una formació no presencial, gratuïta, de 3 hores i amb certificat. No han definit si 

aquesta formació podrà ser universal o tan sols la podrà fer un número de gent 

determinada de cada casal. Ens adaptarem al que marqui el govern, però ens agradaria 

que tot el personal que treballi a les activitats d’estiu als casals a les escoles fes aquesta 
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formació de prevenció i higiene abans de l’inici de les activitats, independentment de la 

seva tasca o funció. També el personal que vulgui formar part de la bossa de substitucions 

podria fer prèviament aquesta formació.  

 

Protocols i mesures concretes a aplicar abans de l’activitat de casal d’estiu 
 

Sobre el present protocol 
Aquest document pretén fer operatius i sistematitzar els elements que s’han inclòs en el 

document aprovat pel PROCICAT en relació als “Criteris generals per a l’organització de les 

activitats de lleure educatiu 2020”. (A partir d’ara Criteris generals PROCICAT) 

L’estructura del document detallat  és: 

- Agrupacions per “Categories”, és a dir, ordenat per temes 

- Qui és el “Responsable que ho ha de garantir:” En els casos que, en aquest apartat, 

s’indica activitat/instal·lació l’entitat organitzadora, prèviament a l’inici de l’activitat, ha 

d’acordar amb la titularitat de la instal·lació a qui correspon aquella responsabilitat. 

- “Referència Criteris general PROCICAT”, que és on se cita la norma al document marc 

inicial de referència. 

- “Forma de concretar-ho”, que explica de manera més detallada i referida a la realitat de 

com s’aplica la norma 

- “Indicadors de compliment”. Al respecte cal veure també apartat A.3 d’aquest document 

(Expedient intern d’acreditació). 

- Finalment hi ha una columna “d’Altres consideracions i consells”, que no són 

obligatòries però que poden ajudar i donar referències sobre com donar compliment a les 

diferents mesures. 

 

Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures 
Cada activitat i/o instal·lació, a banda de la documentació que s’estableix com a 
obligatòria en el Decret 267/2020 ha disposar, durant la realització de l’activitat, d’un 
“Expedient intern ’acreditació d’adopció de les mesures” establertes per a les activitats 
d’aquest estiu 2020. 
 

CATEGORIA INDICADORS D’IMPLEMENTACIÓ 
Dimensió pedagògica Existència o no d’aquest apartat en el programa 

educatiu. 

Desplaçaments Acreditació del percentatge de l’ús del transport 
contractat (a través de la reserva, si s’escau, i del 
nombre total de traslladats). 

Mida dels grups Document d’organització de grups, identificant les 
dades de contacte i els referents (a nivell de 
dirigents). 
Document acreditatiu de la superfície (m2) 
disponible per a la realització de l’activitat que 
avalin l’ocupació total 

Pla de confinament Existència del Pla de Confinament 
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Declaració responsable per a la participació Es disposa de totes les declaracions responsables, 
degudament signades, de tots els participants a 
l’activitat. 
També la fotocòpia acreditativa del carnet de 
vacunes o una declaració responsable conforme 
s’està al dia de les vacunes pròpies de l’edat del 
participant 

Protocols de comunicació entre equip de 
dirigents i Salut pública 

S’inclourà una còpia d’aquests protocols elaborats 
per la Direcció General de Joventut i Salut Pública 
en la documentació de l’activitat. 

Altres protocols específics La concreció d’aquestes protocol·litzacions. 
La còpia conforme s’ha tramitat la Declaració 
Responsable 

Prevenció en l’àmbit de la salut Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat de 
comprovació de símptomes que caldrà ser 
emplenat abans de portar el participant a 
l’activitat. En aquesta llista també s’hi anotarà la 
temperatura del participant . 

Neteja i desinfecció Existència de registres de i desinfecció d’ espais. 
Registre de productes emprats per a la neteja, que 
reuneixin les característiques previstes per a la 
desinfecció. 

Espais d’allotjament Relació d’ocupació màxima per habitació segons la 
instal·lació. 

Dirigent corretorn A la relació de dirigents ha de constar en quins 
grups de convivència està cada dirigent corretorn. 

 
 

Protocols 
 

Categoria 1. DIMENSIÓ PEDAGÒGICA 
Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT El document marc preveu que s’hagin d’incorporar en el disseny educatiu de les 
activitats l’experiència del COVID-19 i enriquir aquestes activitats 

Concrecions pràctiques En el programa d’activitats que es preveu en el punt a) de l’article 12.1. del 
Decret 267/2016, caldrà incloure un apartat específic que respongui a aquest 
disseny educatiu 

Indicadors d’implementació Existència o no d’aquest apartat en el programa educatiu. 
 

Altres consideracions i consells S’hi poden incloure activitats específiques de sensibilització. 
S’hi poden incloure mecanismes i/o adaptacions. 

Als casals d’estiu a les escoles tot el personal que estigui contractat farà una formació 

específica de 10h, “Educació emocional per al retrobament a les activitats d’estiu”, amb 

format online, que sigui d’ajuda en l’execució i adaptació de les activitats, i especialment en 

l’acció socioeducativa de l’equip. Serà un curs amb format MOOC (Massive Online Open 

Courses), que no disposen de la figura d’un tutor/a i faciliten una inscripció massiva. El curs 

treballarà aspectes emocionals de rellevància a treballar aquest estiu amb els infants, que més 

endavant s’especifiquen al document pedagògic que ha editat el departament de Joventut.  

Els continguts del curs seran: 
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Una part teórica 

- Articles i vídeos de referència per a la fonamentació de l'educació emocional.  

- Webinar amb persona experta sobre la importància de l'educació emocional en el 

desenvolupament d'infants i joves i a nivell educatiu. ( en directe o  bé accés a la 

gravació) 

Una part pràctica 

- Recursos, activitats i dinàmiques per a poder aplicar en les activitats de lleure (amb 

menció específica a aquelles més idònies per al moment actual).  

 

Categoria 2. TERRITORI ON ES DESENVOLUPEN LES ACTIVITATS 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT El punt “accions preventives generals” del document estableix les 
consideracions sobre el lloc territorial on establir les activats i les zones 
territorials 

Concrecions pràctiques Les activitats només es podran realitzar quan l’origen dels participants i el lloc 
de realització de les activitats estiguin com a mínim en fase 3. 

Indicadors d’implementació Dada de la residència del lloc de procedència dels participants en els llistats de 
participació. 
Ubicació de la instal·lació on es realitza l’activitat. 

Altres consideracions i consells Està en estudi la possibilitat de permetre diferència de fases entre lloc d’origen 
dels participants i lloc de realització de l’activitat. 

Aquest apartat del territori ja hem concretat al punt “Accions preventives generals” com el 

plantejarem al casal a les escoles d’aquest estiu. 

Cada document especificarà el centre on es desenvolupa l’activitat i la seva adreça., que són 

les diferents escoles públiques de Sant Cugat. 

Al llistats d’inscrits/es setmanal hi haurà l’origen dels participants.  

Els casals estan adreçats preferentment a: - Infants de Sant Cugat – Alumnes escolaritzats a 

escoles de Sant Cugat – Nois i noies que formin part de les entitats implicades en el projecte. 

 

Categoria 3. DESPLAÇAMENTS 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT Al punt “accions preventives generals” del document s’estableixen elements 

Concrecions pràctiques Si es fa en autocar o furgoneta: L’aforament dels busos privats col·lectius es 
podran ocupar fins un 50% de la seva capacitat. El conjunt de viatgers es 
disposarà en seients alterns en forma de zigzag. 
Tots els ocupants han de dur mascareta. 
Es prendrà com a referència el protocol específic de transport escolar. 
Si es fa en transport públic: complir les normes establertes en aquest tipus de 
transport. 

Indicadors d’implementació Acreditació del percentatge de l’ús del transport contractat (a través de la 
reserva, si 
s’escau, i del nombre total de traslladats). 

Altres consideracions i consells Es recomana no utilitzar el transport públic i fomentar els desplaçaments a peu.. 



15 
 

Als casals a les escoles no es preveuen desplaçaments, excepte en situacions imprescindibles 

d’algunes sortides de casals que estiguin molt allunyades del nucli i calgui fer desplaçament 

en transport privat per assistir a activitats culturals d’espais municipals. 

 

Categoria 4. MIDA DELS GRUPS 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 

Referència a Criteris generals PROCICAT Al punt 2 del document “Consideracions sobre la mida dels grups i ràtios” es 
concreten les activitats subjectes a ràtios i els dirigents, i l’aplicació als casals a les 
escoles de sant Cugat. 

Concrecions pràctiques L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai 
d’activitats disponible segons la ràtio general de 4m2 per participant. 
En aquesta ràtio de m2/participant, no s’hi comptabilitzaran els dirigents. 
Cal fer aquest càlcul dels m2/participant en termes totals de l’activitat (segons la 
superfície útil de l’equipament) i no sectoritzat per cada unitat de convivència. 
Les ràtios i titulacions es mantenen segons el que estableix el Decret 267/2016, 
suprimint l’excepcionalitat de la fracció de fins a 4 participants. 
El disseny de l’activitat preveurà l’organització dels grups de convivència en 
unitats de, com a màxim 10 participants. 
Els grups es podent actualitzar per períodes d’organització del casal, que seran de 
mínim una setmana. 
Cas que l’activitat diària se segmenti en moments amb nombre d’infants 
diferents (acollida matinal, casals pròpiament dit, dinar, ...). s’organitzarà la 
configuració dels grups de convivència de cada segment (màxim 10 participants 
per grup) de manera que s’asseguri la traçabilitat. 
En cas de participants diferents al matí i a la tarda es permet que un dirigent 
tingui un grup de convivència assignat al mati i un altre a la tarda. 

Indicadors d’implementació Document d’organització de grups, identificant les dades de contacte i els 
referents (a nivell de dirigents). 
Document acreditatiu de la superfície (m2) disponible per a la realització de 
l’activitat que avalin l’ocupació total 

Altres consideracions i consells Es recomana evitar al màxim la segmentació en aquests moments de nombre de 
Participants diferents. 
Visualitzar l’apartat “Com interpretar i afavorir 2 metres de distància física en el 
lleure”. Cal destacar que els dos metres han passat de ser obligatorietat a 
recomanació. 

Mitjançant la documentació que ens aporta l’Ajuntament de cada centre educatiu, s’analitzen 

els aforaments dels diferents espais. Tindrem quatre tipus d’espais, els espais de convivència 

(utilitzats únicament pels grups de convivència), els espais comuns (que poden allotjar més 

d’un grup de convivència en funció dels aforaments), els espais d’entrada i sortida al centre,  

i els espais de personal educatiu i material, on els infants no poden accedir. Les premisses 

per elaborar aquests aforaments són: 

- Grups de convivència d’un màxim de 10 infants. 

- Possible coincidència de més d’un grup de convivència en espais comuns. 

- Separació recomanada entre ells de 2 metres. 

- Cada infant ha de disposar de 4m2 d’espai. 

Els espais de sortida i entrada estaran degudament marcats en cadascuna de les escoles, i 

delimitats, especialment pel que fa als 10 metres que han de separar als diferents grups de 

convivència a les entrades i sortides. 
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Cada unitat de convivència ha de disposar d’un espai propi assignat per poder treballar en un 

ambient tranquil espais del quotidià com l’entrada esglaonada, moments de tornada a la 

calma, explicació i valoració de les activitats, presa de temperatures, temps d’esmorzar en cas 

que s’opti per no fer-ho en espais exteriors, activitats que es desenvolupin a espais comuns i 

requereixen d’un espai interior. Disposar d’un espai de convivència per cada grup de 

convivència és imprescindible per poder ajudar als infants i equip educatiu al compliment dels 

diferents protocols i espais d’intimitat i interacció.  

Als espais de convivència de cada grup de convivència es retirarà mobiliari innecessari (taules 

i cadires que excedeixin les 10 unitats, per facilitar la circulació i la sensació d’amplitud. Es 

considera que les aules són els espais més adients per allotjar als diferents grups de 

convivència. Tan sols en casos d’escoles amb afectació d’obres considerables es valorarà l’ús 

d’altres espais com a espais de convivència. En cap cas els espais exteriors es faran servir com 

a espais de convivència. 

Als espais comuns on es desenvoluparan activitats es compta amb la col·laboració de 

l’Ajuntament per fer separacions físiques (tanques per exemple), per facilitar la coincidència 

de diversos grups en funció de l’aforament i la seva utilitat tècnica, i per ajudar als infants a 

conèixer els límits de l’autonomia del grup dins d’aquest espai. Principalment aquests espais 

que poden allotjar a més d’un grup poden ser les pistes esportives (podrien allotjar a 4 grups 

fent activitat); alguna biblioteca (màxim dos grups); sales polivalents (uns dos grups 

aproximadament); gimnasos d’escoles (un màxim de gres grups); aules d’informàtica, 

expressió artística, ludoteques, música... (un únic grup); i menjadors (entre 4 i 6 grups de 

convivència en funció de les instal·lacions). Aquests espais són imprescindibles per poder 

desenvolupar les activitats del casal, especialment les dels casals temàtics, i sobretot perquè 

permeten ampliar l’aforament del casal mantenint les normatives d‘ús i espais.  

Cada espai escolar que es faci servir tindrà marcat el seu aforament màxim i el detall de grups 

que poden ser-hi alhora.  

La proposta d’inscripció als casals és per torns setmanals, respectant la referència que ens 

marca la normativa en la que contempla que la durada d’un grup de convivència s’allargui al 

llarg d’un torn setmanal. 

Referent a l’activitat diària on s’especifica la possible segmentació per franges (acollides, casal 

matí, migdia...), la normativa facilita que ens puguem plantejar la idoneïtat de fer acollida 

matí amb grups de convivència i dirigents diferents als que els infants tindran al llarg del matí. 

D’altra banda, facilita que després de la sortida de matí es faci reconfiguració de grups de 

convivència. En aquest sentit, la proposta als casals de Sant Cugat s’adaptaria sense tanta 

flexibilitat. Es proposaran 60 places del casals de lleure per a les diferents franges d’edat (P3-

P4, P5 a 2n, 3r a 6è) que es distribuiran al llarg del matí en sis grups de convivència amb sis 

dirigents per cada grup, i aquests dos grups podrien agrupar-se al voltant de màxim tres grup 

de convivència (en funció de la gent que opti per l’opció de casal sense dinar), facilitant que 

una persona no estigui amb més de dos grups de convivència al dia (com més endavant 

especifica amb el dirigent “corretorns”). Així, per exemple, s’oferiria a una escola una proposta 
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per P5 a 2n de casal de lleure de 20 places màxim, esdevenint dos grups de convivència pel 

matí amb dos dirigents de referència, i podrien agrupar-se en un grup de convivència després 

de la sortida del matí, amb un d’aquests dos dirigents com a referents fins a la sortida de tarda. 

Pel que fa als casals i campus temàtics, aquests no sempre es correspondran amb les edats 

que s’ofereixen des del casal de lleure. S’oferiran, el mes de juliol, complementàriament al 

casal de lleure, dos casals/campus temàtics per cada edat a cada escola. Aquests esdevindran 

dos grups de convivència al llarg del matí amb els seus corresponents dirigents, i al migdia, en 

funció dels infants que marxin a dinar, podrien reagrupar-se en un únic grup de convivència, 

amb un dels dos dirigents que es quedaria amb el nou grup. L’activitat de tarda que 

desenvoluparien seria la que formi part de la proposta de lleure general. Així, el contingut del 

casal/campus temàtic es desenvoluparia exclusivament al llarg del matí. Considerem que tot 

el dia i al llarg d’una setmana amb activitats temàtiques, amb les normatives a aplicar, poden 

suposar una pèrdua de motivació pels infants. Per exemple, en una escola, pot oferir-se per la 

franja d’edat de P3-P4 20 places de casals de lleure (en dos grups de convivència), un casal 

temàtic de dansa i un de ciclisme. 

 

Categoria 5. PLA DE CONFINAMENT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT El funcionament dels grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un 
infant amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de 
contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis 

Concrecions pràctiques Cada activitat (colònia, casal,...) haurà de disposar d’un “Pla de confinament” que 
consistirà en un document que estableixi el procediment a executar en el cas que 
calgui produir-se aquest confinament. 
Aquest “Pla de confinament” ha de contenir: 
- Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la coneixença d’un cas. 
- Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats. 
- Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de dades de 
traçabilitat. 
- Identificació de la zona d’espera (abans de l’abandonament de l’activitat). 
L’execució d’aquest pla de confinament anirà a càrrec del responsable de 
prevenció i higiene del grup de convivència afectat. 
La Direcció General de Joventut facilitarà un model per fer aquest “Pla de 
confinament”. 

Indicadors d’implementació Existència del Pla de Confinament 

Altres consideracions i consells El Document del Pla de confinament ha de ser un document senzill (de menys 
d’una 
plana) que identifiqui els elements bàsics a aplicar en cas de necessitat 

Cada escola de Sant Cugat disposarà del model del Pla de confinament personalitzat al seu 

centre. 

 

Categoria 6. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT A l’apartat del document “Requisits generals per a participar en les activitats” 
s’especifiquen els requisits obligatoris i els recomanables que han de formar part 
d’aquesta declaració responsable per a preservar la salut del grup. 
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Concrecions pràctiques Des de la Direcció General de Joventut es proporcionarà un model de “Declaració 
responsable” que faciliti que les famílies acreditin l’estat de salut del participant. 
Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les famílies a comunicar qualsevol 
canvi en aquest estat de salut i a comunicar, diàriament (en el cas dels casals de 
vacances) l’estat del participant. A la declaració responsable per a la participació 
caldrà afegir-hi la informació principal sobre les mesures de prevenció i 
consentiment per a les actuacions necessàries si apareix un cas de 
simptomatologia compatible amb la Covid19. 
Calendari vacunal al dia (altament recomanable) 

Indicadors d’implementació Es disposa de totes les declaracions responsables, degudament signades, de tots 
els participants a l’activitat. 
També la fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes (altament recomanable 
però no obligatori) o una declaració responsable conforme s’està al dia de les 
vacunes pròpies de l’edat del participant 

Al casal de les escoles de sant Cugat cap infant podrà començar aquest curs el casal d’estiu 

si la família no ha fet arribar tota la documentació necessària, tant la declaració responsable, 

com la resta de documentació (fitxa de salut, autoritzacions...). La documentació podrà fer-se 

arribar on-line, presencialment si és possible a les escoles, al local de Paidos o per correu 

electrònic. 

 

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

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT Des de Salut Pública es facilitarà la creació de protocols de comunicació entre 
l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui el municipi que aculli 
l’activitat (CAP de referencia) davant qualsevol incidència, especialment les 
relacionades amb el COVID19.  

Concrecions pràctiques Des del Departament de Salut es facilitaran aquests protocols en l’espai web 
habilitat a tal efecte. 
El/s responsables/s de prevenció i higiene han de ser coneixedors d’aquests 
protocols i han de garantir les condicions per ser acomplerts de manera efectiva. 

Indicadors d’implementació S’inclourà una còpia d’aquests protocols elaborats per la Direcció General de 
Joventut i Salut Pública en la documentació de l’activitat. 

Tot l’equip educatiu que intervingui en els casals d’estiu a les escoles de Sant Cugat seran 

coneixedors/es del protocol, hagin fet o no  el curs de prevenció i higiene i se’ls adjuntarà en 

la guia i documentació  del monitor/a o especialista. 

 

Categoria 8. ALTRES PROTOCOLS ESPECÍFICS 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT -Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene (un document 
explicatiu de com aplicarà les mesures de seguretat i d’organització d’acord amb 
aquestes indicacions).  

-Protocol específic sobre manipulació d’aliments en el cas que no es faci per part 
de professionals amb la titulació requerida.  

-Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge propi de les 
activitats i de la gestió dels espais d’emmagatzematge.  

-Protocol de seguretat que haurà d’incorporar la possibilitat que en cas 
d’evacuació o allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús d’espais 
on no es garanteixi la distància de 2 metres o el seu ús serà el mínim possible fins 
a poder organitzar el retorn a l’origen (domicilis). 
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Concrecions pràctiques Des de la Direcció General de Joventut i el Departament de salut es facilitaran els 
models d’altres protocols que se citen al document “Criteris generals Procicat”, 
com poden ser:. 
- Manipulació d’aliments. (Només en el cas d’activitats amb dret a cuina) 
- Neteja i desinfecció. 
- Neteja i desinfecció de les mascaretes reutilitzables, 
S’indicarà a les famílies que cal fer aquest procediment diàriament. 
El/s responsables/s de prevenció i higiene han de ser coneixedors d’aquests 
protocols i fer-ne les adaptacions pertinents i han de garantir les condicions per 
ser acomplerts de manera efectiva. 
L’entitat organitzadora haurà d’enviar una Declaració responsable, a través de 
tràmits gencat i signada electrònicament, conforme ha protocol·litzat els 
aspectes citats a 3.2 del document “Criteris generals Procicat”. 

Indicadors d’implementació La concreció d’aquestes protocol·litzacions. 
La còpia conforme s’ha tramitat la Declaració Responsable 

Altres consideracions i consells Consultar complementàriament l’apartat del document “protocols de salut per a 
professionals sobre neteja i desinfecció d’espais exteriors i de locals de 
concurrència humana” 

Al casal a les escoles de Sant Cugat es complementaran aquests protocols amb els propis 

referents a protocols alimentaris que es fan servir a les escoles. L’Ajuntament ha anunciat que 

ampliarà el servei de neteja als casals per la desinfecció d’espais comuns i de referència al 

llarg del dia i la neteja i desinfecció diària de la instal·lació, així com la desinfecció del material 

no fungible i fungible al final de cada torn setmanal. El personal de neteja també haurà de ser 

coneixedor d’aquests protocols. També els  equips educatius el tindran present per a 

desenvolupar les tasques de neteja i desinfecció complementàries que s’escaiguin.   

Es recomanarà a les famílies la dutxa dels infants en arribar a casa i la neteja de la roba diària 

utilitzada. 

 

Categoria 9. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà als 
infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020). 
S’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols 
complementaris.  

Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup 
de convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de 
seguretat), amb disponibilitat de sabó amb dosificador, tovalloles d’un sol ús i/o 
assecador. En punts estratègics (menjador, entrada aules, entrada interior de la 
casa o alberg,...) es requereix la col·locació de dispensadors de solució 
hidroalcohòlica.  

Concrecions pràctiques Cal habilitar punts de rentat de mans i que aquest rentat es faci de manera 
sistemàtica i amb disponibilitat de sabó i tovalloletes o paper secant d’un sol ús. 
Hi ha la 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. 
Cal disposar de solució hidroalcohòlica en punts estratègics 

Indicadors d’implementació Relació d’identificació dels punts on es disposa de punts de rentat de mans i 
solució 
hidroalcohòlica. 

Als casals a les escoles de sant Cugat s’aprofitaran tos els punts de rentat de mans existents 

a les escoles, i s’adjudicaran punts de rentat de mans de preferència i circuïts d’ús en aquelles 
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escoles on no es disposi de punts de rentat de mans a totes les aules. Habitualment a totes les 

escoles a les aules d’Infantil hi ha punts de rentat de mans, fet que alliberarà d’altres punts de 

rentat de l’ús per part dels infants d’aquestes edats. Dins del document de circuit i traçabilitat 

diària del grup de convivència s’especificarà quin és el punt de rentat més proper a fer servir 

un cop s’iniciï i  finalitzi l’activitat 

Es disposarà de solució hidroalcohòlica a totes els espais de convivència i a tots els espais 

comuns, així com, a les entrades dels centres educatius.  

Al llarg del dia es revisarà de manera sistemàtica que tots els espais disposen del material 

adient i es reposarà si s’acaba (sabó als dosificadors, tovalloletes d’un  sol ús...), és un aspecte 

que acostuma a ser una debilitat en els espais escolars, especialment en moments d’horari no 

lectiu, i en aquest cas caldria proposar a la consergeria, amb el suport del personal logístic, la 

supervisió d’aquests espais perquè es reposi adequadament el material.  

Es faran còpies prèvies de la infografia d’un bon rentat de mans sistemàtic per penjar a tots 

els punts de rentat de mans un cop comenci l’activitat. 

Disposarem d’ampolles d’aigua als espais on no hi hagi punt de rentat de mans per poder 

beure aigua sense desplaçar-se sol al punt de rentat de mans. Es demanarà a les famílies, dins 

del material a portar de casa, un got per beure aigua. 

 

Categoria 10. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació  

Referència a Criteris generals PROCICAT En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les 
distàncies de seguretat.  
S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de 
la distància com per exemple, en el cas d’ús de transport o en el cas de necessitar 
fer una atenció envers l’infant que trenqui aquesta distància mínima (per 
exemple per tal de dur a terme una cura) l’ús de la mascareta serà obligatori tant 
per a l’infant com per al monitor/a. 

Concrecions pràctiques L’ús de mascaretes serà obligatori en: 
- El transport (segons es defineix en el punt d’aquest protocol.) 
- Els 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. 

Indicadors d’implementació Es disposa de mascaretes per a la realització de les activitats 

Altres consideracions i consells Es recomana que els dirigents tinguin a l’abast un estoc de mascaretes de manera 
molt propera, per tal que si cal fer una intervenció d’apropament a un infant, se 
la posin de manera immediata. 

Als casals a les escoles cada dirigent d’un grup de convivència disposarà de mascareta al seu 

espai, per accions immediates. També disposarà de bata per complementar, pantalla, guants 

i ulleres. Tindrem mascaretes en stock per anar reposant-les. Pel que fa a infants, tot i que 

cadascú l’haurà de portar de casa, cada grup de convivència en tindrà unes quantes al seu 

espai per si un infant se l’oblida un dia puntual.  
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Categoria 11. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació  

Referència a Criteris generals PROCICAT Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants, adolescents i 
monitors/es per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb 
seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. En el cas de les 
activitats diàries per part dels tutors/es.  
Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, 
nenes, a la seves famílies o persones tutores i als monitors/es. A l’arribada dels 
infants a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la temperatura 
(termòmetre frontal). Es recomana també la comprovació diària símptomes en 
els monitors/es. A tal efecte el monitoratge pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP 
COVID 19 CAT.  
El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de 
quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats 
competents per al seu control. 

Concrecions pràctiques Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat de comprovació de símptomes que 
caldrà ser emplenat abans de portar el participant a l’activitat. En aquesta llista 
també s’hi anotarà la temperatura del participant . 

Indicadors d’implementació  

Altres consideracions i consells Els models de llistats de verificació l’aportarà el Departament de Salut 

Cada dia a l’entrada es registrarà la temperatura que la família ens indiqui del seu fill/a. 

Durant l’activitat es prendran tres cops al dia la temperatura dels infants. 

Cada dirigent disposarà del check-list al seu espai de referència. 

Cada dia es farà registre de simptomatologia de l’equip educatiu i registre de temperatura. 

S’assegurarà que els educadors/es i la resta de personal associat a l’activitat (restauració, 

neteja, manteniment, jardineria,...) no han  presentat simptomatologia, en els darrers 14 dies, 

abans de començar l’activitat.  

Es donarà el procediment de prevenció de riscos davant el coronavirus i es signarà el full 

conforme han rebut la informació i formació necessària. 

 

Categoria 12. DISTÀNCIA FÍSICA RECOMANADA 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT El distanciament físic recomanada és de 2 metres entre totes les persones que 
participen de l’activitat i altres professionals externs que necessitin accedir a les 
instal·lacions on es realitzin les activitats mentre estan infants i monitores del 
lleure.  
Els jocs i les activitats esportives es podran realitzar amb els ràtios d’infants que 
estipula el Decret 276/2016 per tal de facilitar les mesures de distanciament físic.  
En el cas d’espais d’ús compartit com piscines, poliesportius, equipaments cívics 
i culturals d’ús compartit amb altres col·lectius poblacionals caldrà valorar la 
possibilitat de realitzar torns, de sectorialització de l’espai i aplicar mesures de 
neteja i infecció entre torns d’ús.  
En zones comunes com lavabos, dutxes, menjador, cuines, .... cal garantir també 
aquesta separació recomanada.  
Per tal de facilitar aquest distanciament recomanat, no és recomanable l’ús del 
transport públic. Com alternativa es proposa en la mesura del possible, la 
utilització de transport discrecional i vehicle privat, seguint les indicacions 
marcades per les autoritats sanitàries, corresponents a cada fase de 
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desconfinament. En aquests casos, caldrà mantenir la distància mínima dins del 
vehicle i utilitzar mascaretes per totes les persones ocupants del vehicle. 

Concrecions pràctiques Cal afavorir que es respecti aquesta distància en les diferents activitats que es 
vagin programant. 
Es prioritza que els moments quotidians aquesta distància s’hagi de garantir de 
manera especial: moment de presentacions del dia, àpats, serveis, moments 
d’higiene,... 
També les activitat han de ser programades tenint en compte aquesta 
perspectiva: manualitats amb espais que permeti la distància, grans jocs, 
vetllades que permeti la distància... 
Per aquells moments en que els dirigents no puguin mantenir la distància, caldrà 
que es dugui la mascareta. 

Indicadors d’implementació Establiment de la recomanació del distanciament físic de 2 metres i programació 
d’activitats que 
afavoreixin aquesta mesura. 
En aquest document trobareu un apartat específic sobre “Com interpretar i 
afavorir 2 metres distància física en Edulleure 

Altres consideracions i consells S’aconsella incloure cartells físics penjats per les diferents parts de la instal·lació 
que recordin la 
necessitat de mantenir les distàncies de seguretat (incloent imatges, infografies, 
dibuixos...) 

Als casals a les escoles es vetllarà per la distància física de 2 metres recomanada. Pot ser una 

mesura que en les properes setmanes es flexibilitzi aquesta mesura, però de moment totes 

les activitats que s’estan programant de lleure i per part de les entitats tenen aquesta 

premissa com a base per plantejar la seva intervenció.  

Es prepararan els cartells per recordar la distància física recomanada. 

En la preparació i informació al personal educatiu professional, es tindrà present el contingut 

del document “Com interpretar i afavorir els dos metres de distància física en les activitats de 

lleure amb criteri educatiu”: 

Els dos metres són la distancia en que el Departament de Salut, el Ministerio de Sanidad, i el 

CDC-Center of Disease Control and Preventión situen com a referencia per evitar el contagi 

del COVID-19. 

El protocol d’activitats en educació del lleure per a l’estiu del 2020 aprovat pel PROCICAT agafa 

aquests 2 metres com a la distancia que cal afavorir i com a element educatiu i pedagògic a 

treballar amb els nois i noies. 

En cap cas el distanciament físic ha d’esdevenir un distanciament social i emocional. Caldrà 

treballar les activitats emocionals i comunitàries per contrarestar el distanciament físic. Així la 

Direcció General de Joventut i les entitats de lleure promouran un banc de recursos online per 

treballar aquests elements, que es podrà anar ampliant col·laborativament amb les 

experiències que puguin anar generant. 

S’han de preveure activitats i jocs que afavoreixin la separació de 2 metres. Les activitats 

hauran d’evitar sobretot que s’apropin els caps i la part superior del tors. Es poden fer jocs 

tradicionals, dansa, esports individuals, teatre, manualitats... tot tipus d’activitats, i també 

banyar-se i jocs d’aigua, i aquells que des de la imaginació i l’aprenentatge d’infants, i 

educadors puguin sorgir. 
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Com que els infants i adolescents porten 3 mesos d’un aïllament fort no han pogut fer 

l’aprenentatge de les noves rutines que requereix el COVID19 fins que no se’n trobi la vacuna, 

els espais de l’educació en el lleure d’aquest estiu són especialment significatius. Caldrà donar 

protagonisme als infants i joves, perquè ells mateixos siguin creadors de les activitats i formes 

de desenvolupar-se en aquest requeriments. 

Les autoritats sanitàries diuen que aquests dos metres són especialment importants en els 

espais tancats, que requeriran sempre ventilació. Per això s’afavorirà sempre que sigui 

possible les activitats a l’aire lliure. 

En les situacions en que algun monitor/a o cap hagi d’apropar-se a un infant (per curar una 

ferida o situació pedagògica que ho requereixi), es farà us de mascareta, guants i bata.  

En l’aplicació del distanciament de 2 metres sempre haurà de seguir el criteri educatiu i 

pedagògic, l’aprenentatge i fent-ho compatible, tant com es pugui, afavorint la prevenció 

del 

contagi. S’haurà d’aplicar amb sentit comú i sempre fent prevaldre els drets i fent especial 

atenció a l’estat emocional i la salut dels infants i joves. 

Tothom és conscient de les dificultats del distanciament. Allò més important és que aquest 

estiu hi hagi activitats de lleure per la infància i l’adolescència. Per això caldrà posar esforç i 

imaginació perquè les activitats es puguin fer amb bons continguts i qualitat i siguin 

compatibles amb els requeriments sanitaris. 

El torns i sectorialització dels espais comuns ja s’ha explicat detalladament l’apartat “mida dels 

grups”, així com la neteja i desinfecció d’aquests al punt 8 “Altres protocols específics” 

 

Categoria 13. DISTÀNCIA FÍSICA RECOMANADA 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 
Referència a Criteris generals PROCICAT Al punt 12 ja tracta la distància física pel que fa als infants i equip educatiu. 

Aquest punt fa referència a la distància física en la delimitació dels 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 que garanteixin la distància de seguretat.  
Ens instal·lacions compartides amb altres persones usuàries que no siguin 
d’activitats d’estiu (com càmpings o piscines municipals) només es podrà fer ús si 
hi ha marcats uns horaris d’ús exclusius. 
 

Concrecions pràctiques 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. 
Aquesta graella pot organitzar-se per espais, grups o moments del dia. 
Caldrà incloure-la en el programa de l’activitat. 

Indicadors d’implementació El programa de l’activitat ha d’incloure el lloc on es realitzen les diferents 
activitats del dia segons cada grup de convivència 

Altres consideracions i consells S’aconsella incloure cartells físics penjats per les diferents parts de la instal·lació 
que recordin la necessitat de mantenir les distàncies de seguretat (incloent 
imatges, infografies, dibuixos...) 

Al punt “Mida dels grups” es detalla el procediment pel que fa als espais escolars.  
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El tema de l’ús de la piscina també està ja comentat al document, i queda pendent l’assignació 

d’horaris de la piscina per garantir l’ús exclusiu d’un espai per part dels grups de grans que 

facin ús de la piscina.  

Destacar, com ja s’ha comentat, que cada dirigent de grup tindrà un document diari de la 

traçabilitat del seu grup durant el dia, tant pel que fa a ús d’espais comuns i de referència, els 

punts de rentat de mans, amb el guió de procediment a aplicar, més enllà de les activitats 

(presa de temperatura, recollida, etc.). 

A nivell genèric, la coordinació de centre tindrà en un document tots els circuïts de cada 

grups de convivència, que prèviament s’haurà treballat per programar les diferents activitats 

segons la seva tipologia i necessitat d’espai, tot respectant i fent compatible la normativa dels 

espais. En aquest cas als casals a les escoles la introducció de casals temàtics conjuntament 

amb la de lleure, ha de permetre el bon desenvolupament de totes les activitats, així com la 

varietat dels diferents casals i campus temàtics que setmanalment s’aniran oferint a les 

escoles i aniran variant en cada torn setmanal per donar un ampli ventall de propostes a les 

famílies i infants.  

 

Categoria 14. NETEJA I DESINFECCIÓ 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 

Referència a Criteris generals PROCICAT És necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 
minuts per ventilació. Aquestes ventilacions s’hauran d’efectuar evitant la 
presència de separacions o obstacles que la dificultin o evitin.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
diària. Cal garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el 
poms de les portes, les baranes de les escales, safates de menjar, fonts d’aigua, 
... etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després 
de les activitats i dels àpats, respectivament.  
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 
diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. En cas que sigui 
necessari utilitzar instruments musicals de vent o material de busseig es 
prioritzarà que cada infant o adolescent utilitzi el seu propi material. En cas que 
no sigui possible, caldrà garantir-ne la desinfecció.  
Pel que fa a les piscines o d’altres instal·lacions aquàtiques caldrà seguir la 
normativa vigent, inclosa en el Real Decreto 742/2013. Caldrà realitzar la 
desinfecció diària del material aquàtic així com del mobiliari relacionat (cadires 
d’exterior, gandules, etc.), ja sigui per part de l’equip dirigent o bé de la persona 
responsable de la instal·lació (segons acordin les parts).  
No es podran utilitzar en cap cas els eixugamans d’aire que hi pugui haver en les 
instal·lacions.  

Concrecions pràctiques Existència de registres de i desinfecció d’ espais. 
Registre de productes emprats per a la neteja, que reuneixin les característiques 
previstes per a la desinfecció 

Indicadors d’implementació El programa de l’activitat ha d’incloure el lloc on es realitzen les diferents 
activitats del dia segons cada grup de convivència 

Altres consideracions i consells Es aconsellable demanar que cada participant dugui un estoig amb el seu 
material bàsic (tisores, estris per pintar, escriure...) i sigui guardat a l’espai 
habitual del seu grup de convivència. 

Aquest punt ja es planteja al punt 9 “Prevencions en l’àmbit de la salut”. Es compta, com es 

deia al punt 8 “Altres protocols específics” amb el suport de personal de neteja que aportarà 

l’Ajuntament. 
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Es farà prèviament la preparació dels següents documents: 

- Normativa d’ús de material, que formarà part de la documentació que se li aporti a 

l’equip educatiu. 

- Circuït de neteja i desinfecció de cada espai per cada grup de convivència amb els seus 

horaris respectius (check list) per omplir pel personal de cuina. 

- Registre (check list) a cada espai d’ús de verificació de neteja i desinfecció. 

- Registre de productes emprats per a la neteja.  

- Document de neteja general diària d’espais de trànsit i especials (fonts, poms, 

baranes...) treballat amb l’equip de neteja i verificació. 

- Introducció a la programació de les activitats de cada grup de convivència prèviament 

a desplaçar-se als seus espais de desenvolupament. 

- Document de traçabilitat diària de tots els grups de convivència. 

- Document específic amb la inscripció del material que ha de portar la família per a 

cada infant (tisores, colors...) 

- Previsió de compra de material que han de portar els infants per si se’n obliden o 

trobem situacions on cal que sigui el casal qui li proporcioni aquest material en cas 

d’infants en situació de vulnerabilitat. 

- A les fitxes tècniques de cada activitat caldrà delimitar clarament el material necessari 

per l’activitat, per fer la seva compra prèvia i posterior classificació. Es definirà si és 

material d’ús per més d’un grup de convivència o exclusiu pel grup. 

- Respecte al material d’activitats, es disposarà d’un llistat amb el material de cada 

activitat, preparat i empaquetat, i el registre de la seva neteja si és material 

reaprofitable per una altra activitat (pintures...) o material no fungible. 

- S’evitarà en les programacions l’ús de material petit de plàstic de difícil desinfecció. 

- La ventilació dels espais es marcarà a la programació perquè com a mínim es faci tres 

cops al dia. 

- Preparació del document amb el material a fer servir al llarg del dia tant per les 

activitats (fitxes tècniques) com en format graella del dia on constarà l’activitat, espai, 

horari i material necessari. 

- En aquells casos en què, més enllà de l’equip de neteja, el personal educatiu hagi de 

donar suport a la tasca de neteja i desinfecció (assumida principalment pel personal 

de suport), aquests tindran en la pròpia graella diària els productes que cal emprar i 

les seves característiques i ús. 

- En totes les tasques de preparació de material serà essencial la figura del personal de 

suport logístic. 

- Destacar que a cada centre educatiu es definiran prèviament s’habilitaran dues sales 

específiques de material, una de material esportiu i una altra amb la resta de material 

per poder tenir per una banda el material de tot el període, i de manera destacada el 

material de cada grup de convivència per la setmana corresponent, separat per dies i 

tipus d’activitats. De l’adequació i preparació d’aquesta sala en seran responsables les 

persones de suport i logística.  

- Els infants disposaran d’un calçat específic que només s’utilitzarà a l’interior de les 

instal·lacions on es realitza el casal (S’haurà d’habilitar un espai per desar el calçat d’ús 

intern. Aquest calçat, tipus xancles d’estiu es quedarà a la instal·lació tota la 
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temporada que duri el casal). Caldrà que formi part del material a requerir a les 

famílies. Es valora fer desinfecció del calçat abans d’entrar al centre com a alternativa. 

 

Categoria 15. ALIMENTACIÓ 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 

Referència a Criteris generals PROCICAT 
 
 
 
 
 
 
 
  

A banda de les normes especifiques de seguretat alimentària recollides en el 
Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments 
juvenils. (DOGC núm. 6429 de 31.07.2013) i en el Decret 140/2003, de 18 de juny, 
d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves (DOGC núm. 3907 de 18 de juny de 2003), caldrà parar especial atenció en 
el moment dels àpats.  
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,...), però es poden fer servir gerres d’aigua que seran servides pels monitors i 
monitores o un únic infant o adolescent responsable.  
Quan es facin excursions, també caldrà evitar que infants i adolescents 
comparteixin el menjar i utensilis (coberts, cantimplores, ...) que seran d’ús 
individual o d’un sol ús fets amb materials sostenibles pel mediambient. Es 
recomana a les entitats que comptin amb material extra d’aquest tipus per 
afrontar pèrdues i trencament dels que portin les persones participants.  
En instal·lacions que permetin el dret d’ús a la cuina i aquesta hagi de ser 
utilitzada per més d’un grup, cal que sigui desinfectada després de cada ús.  
 

Concrecions pràctiques 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. 
En el cas que sigui una empresa de servei de càtering la que porti el menjar de 
manera externa (molt habitual en els casals d’estiu) és s’establirà un punt de 
recepció que no calgui contacte físic, Si això no és possible, caldrà que el personal 
de l’empresa externa que faci l’entrega, ho faci amb ús de mascaretes i que els 
dirigents que ho recepcionin també ho facin amb mascaretes. 

Indicadors d’implementació Establiment d’aquest sistema de funcionament. 

Altres consideracions i consells  

Al  casal a les escoles no hi haurà càtering (tret d’alguna escola que requereixi transportat, 

però en cap cas càtering), sinó cuina pròpia, amb les mateixes normes de seguretat 

alimentària que es fan servir al llarg del curs amb menjadors de més de 400 infants i més de 

80 al·lèrgies i intoleràncies. Queda clar que no podrem donar continuïtat al projecte 

d’autonomia que es desenvolupa a moltes escoles. D’altra banda, el fet que cada grup de 

convivència pugui dinar en espais separats (que poden ser els espais de menjadors i/o aules) 

sí que permetrà que l’àpat pugui ser un espai més tranquil, amb molta interacció i amb la 

presència de la persona dirigent, que servirà als infants, però també dinarà amb ells/es, 

essent un moment de pausa, on poden treballar-se els hàbits, l’educació alimentària, i on 

poden generar-se converses pròpies d’un àpat en família i valoracions del casal així com 

propostes dels infants.  

Preparació del protocol previ de funcionament de cada grup de convivència en el moment de 

l’àpat. 
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Preparació prèvia de tot el material de parament necessari i complementari per fer el serveis 

de menjador. 

Preparació prèvia dels espais necessaris per dinar. 

Pel que fa a excursions, no es faran sortides que impliquin l’àpat, ja que totes es faran en 

horari de casal de matí. 

Es contempla que cada dia hi hagi un responsable de servir l’aigua als seus companys i 

companyes. 

Tot el personal educatiu que hagi de participar a l’àpat, més enllà de les normatives 

establertes, caldrà que faci el curs intern de Paidos de protocol d’al·lèrgies i intoleràncies.  

Enviament de documentació prèvia a les persones substitutes per avançar en el coneixement 

de la normativa, que tindran acompanyament però hauran de ser responsables del grup en el 

moment de l’àpat. 

Es prepararà per a tot el personal educatiu la vestimenta pel moment de l’àpat, que serà 

individual al llarg de la setmana i no es podrà compartir, una bata i gorro específic per fer 

servir únicament durant el temps de l’àpat. 

 

Categoria 16. ALIMENTACIÓ 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 

Referència a Criteris generals PROCICAT 
  

No està permès que les persones participants col·laborin en les tasques de cuina, 
servei del menjar i neteja dels estris. 

Concrecions pràctiques Els participants no poden col·laborar en les tasques de cuina 

Al casal a les escoles les tasques de cuina seran assumides per l’equip de cuina. La persona 

dirigent serà la responsable del servei del menjar als infants, així com de la seva recollida. En 

cas de grups que no dinin al menjador, el personal de cuina serà l’encarregat de transportar 

el menjar.  

 

Categoria 17. ENTRADES I SORTIDES 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT 
 
 
 
 
  

En les hores i dies d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma 
esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distancia 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 en aquests moments punta, també és aconsellable 
disposar d’espais alternatius propers al lloc de realització de l’activitat per 
descongestionar accessos.  

Concrecions pràctiques Caldrà organitzar les entrades i sortides en torns de 10 minuts per 
cada unitat de convivència. 
Es podran simultaniejar tants torns com accessos a l’equipament hi hagi, sempre 
i quant tinguin una distància d’almenys 10 metres. 
Es fa imprescindible informar als pares i mares, abans d’iniciar el casal, de quin 
serà el seu horari i lloc d’entrada i recollida. 
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Indicadors d’implementació Existència d’un sistema d’organització d’entrades i sortides. 

Les entrades i sortides s’esmenten als punt 4 “Mida dels grups”, i al punt 11 “prevenció de la 

salut”. Es comptarà amb totes les entrades disponibles de cada centre educatiu (amb un 

màxim de 3), per poder fer les entrades i sortides esglaonades amb els 30’ que proposem, i 

adaptant-se a la normativa en aquest aspecte (10’ per a cada grup de convivència). Es posarà 

personal, comptant amb la consergeria de cada centre, a les diferents entrades i sortides. En 

el moment d’entrades i sortides, a tots els espais de referència hi haurà els diferents dirigents 

de cada grup de convivència. S’assignarà un ordre d’entrades que es comunicarà a les famílies 

prèviament de l’hora i l’entrada o sortida a la que s’han d’adreçar. Aquest document es farà 

per l’entrada de les 8:30h a 9h, s’adaptarà per la sortida de les 13h a 13:30h (seran menys 

alumnes que a l’entrada de matí), i a la de les 15:30h a 16h (la resta d’infants que quedin al 

casal). En funció de les inscripcions i diferents sortides s’adaptaran el número d’accessos que 

s’obriran. Les entrades s’organitzaran per grups de convivència i germans respectius, amb 

ordre descendent pel matí (de 6è a P3) i ascendent al migdia (de P3 a 6è). 

En l’acollida matinal també s’assignaran tres entrades entre les 7:45h i 8:05h pels tres grups 

de convivència que s’oferiran. 

En el cas que un familiar hagi d’entrar en l’equipament, a la normativa especificarà que ha de 

ser per la porta principal de l’escola, i  caldrà que porti un calçat de recanvi per canviar-se’l 

abans d’accedir a la instal·lació. 

Hi haurà a cada centre educatiu una única entrada per a tot el personal que accedeixi al centre, 

tret del personal de mercaderies, que entrarà per la seva porta habitual. 

 

Categoria 18. ESPAIS D’ALLOTJAMENT 

Responsable que ho ha de garantir Instal·lació  

Aquest punt no afecta als casals a les escoles ja que no hi ha acampades ni colònies. En tot 

cas, ens podria afectar si es fes una de les activitats com és la “Nit a l’escola”, que aquest estiu 

l’hem anul·lada per prevenció i no s’oferirà dins de la proposta del casal.  

 

Categoria 19. DIRIGENT CORRETORN 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT 
  

A l’apartat 2 “Consideracions sobre mida dels grups i ràtios”, s’estableix i es 
comenta la ràtio de dirigents. 

Concrecions pràctiques 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. 

Indicadors d’implementació A la relació de dirigents ha de constar en quins grups de convivència està cada 
dirigent corretorn. 

Al casal a les escoles la figura del dirigent “corretorn” pot estar present en moments: 

- A l’acollida matinal, on s’establiran tres grups de convivència màxim amb el seu 

dirigent de referència. Aquestes tres persones dirigents després entre les 8:30h i les 

13:30h seran responsables d’un altre grup de convivència. Per evitar que entrin en 
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contacte amb més grups, qui faci acollida matinal no podrà fer el casal de tarda i 

finalitzarà la seva jornada a les 13:30h. 

- Dels grups de convivència que s’ofereixen en horari de matí, sempre que siguin d’edat 

similar, poden fusionar-se en l’horari de 13:30h a 16h en un únic grup de convivència, 

quedant com a dirigent un dels dos referents que han estat pel mati amb aquests dos 

grups. Així, dos grups de P3-P4 amb dos dirigents de 8:30h a 13:30h, poden agrupar-

se en un grup de convivència, amb un dels dos dirigents.  

A la proposta setmanal aquestes situacions estaran degudament recollides en un document. 

 

Categoria 20. CASOS D’ATENCIÓ PREFERENT D’UN INFANT EN UN GRUP  

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT 
  

A l’apartat 2 “Consideracions sobre mida dels grups i ràtios”, s’estableix i es 
comenta la ràtio de dirigents. 

Concrecions pràctiques En cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per 
accident o emergència que obligui à 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 

En casos d’atenció preferent es contempla que les persones de suport logístic del casal donin 

aquest suport sense la necessitat de derivar la responsabilitat a un altre dirigent. 

Considerem que les figures de suport logístic són imprescindibles per evitar situacions com 

aquesta, on una sola persona hagi de fer-se responsable d’un grup de 20 infants, tenint en 

compte les normatives excepcionals d’aquest estiu. És un excés de responsabilitat i un perill 

deixar aquest estiu, encara que sigui tan sols durant un temps mínim, per una persona de 

l’equip educatiu responsabilitzar-se d’un grup de 19 infants. Cal tenir en compte que aquestes 

situacions d’atenció personalitzada són freqüents al llarg del casal, i no tan sols estan 

vinculades a situacions d’emergència o accident. Tampoc considerem que aquesta 

responsabilitat hagi de recaure en la coordinació de centre, excepte situacions especials, ja 

que aquesta ha de vetllar per la supervisió global del projecte, pedagògica i estructuralment.   
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ACCIONS DURANT L’ACTIVITAT 
 

Protocols i mesures concretes a aplicar durant l’activitat de casal d’estiu 
 

Categoria 1. DESPLAÇAMENTS 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT Al punt “accions preventives generals” del document s’estableixen elements. 
També forma part del punt “aspectes previs a l’inici de l’activitat” 

Concrecions pràctiques Si es fa en autocar o furgoneta: L’aforament dels busos privats col·lectius es 
podran ocupar fins un 50% de la seva capacitat. El conjunt de viatgers es 
disposarà en seients alterns en forma de zigzag. 
Tots els ocupants han de dur mascareta. 
Es prendrà com a referència el protocol específic de transport escolar. 

Indicadors d’implementació Acreditació del percentatge de l’ús del transport contractat (a través de la 
reserva, si 
s’escau, i del nombre total de traslladats. 

En els aspectes previs a considerar s’esmenta aquest punt i la seva aplicació. Durant el casal, 

en el cas que una activitat estigui programada per fer ús de transport privat, les dirigents del 

grup de convivència i la coordinació de centre supervisaran que l’aforament de l’autocar no 

ocupa més del 50% de la seva capacitat, tal com s’haurà programat prèviament. En cap cas 

podrà anar una persona sola amb el grup de convivència, podent anar acompanyada de la 

persona de suport o d’un altre grup de convivència. Les persones dirigents s’asseguraran de 

la correcta ubicació dels infants i la separació, si s’escau, dels grups de convivència, que no 

podran ser més de dos en un autocar de 55 places. Si va un únic grup amb transport privat, 

aquest no podrà ser inferior a 20 places. Caldrà tenir les mascaretes de tots els infants 

preparades i posades abans de pujar al transport. 

 

Categoria 2. MIDA DELS GRUPS 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 

Referència a Criteris generals PROCICAT Al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal d’estiu” del document comença 
amb “Consideracions sobre la mida dels grups i ràtios” i es concreten les activitats 
subjectes a ràtios i els dirigents, i l’aplicació als casals a les escoles de sant Cugat..  

Concrecions pràctiques Els grups es poden actualitzar per períodes d’organització del casal, que seran de 
mínim una setmana. 
Cas que l’activitat diària se segmenti en moments amb nombre d’infants 
diferents (acollida matinal, casals pròpiament dit, dinar, ...). s’organitzarà la 
configuració dels grups de convivència de cada segment (màxim 10 participants 
per grup) de manera que s’asseguri la traçabilitat. 
En cas de participants diferents al matí i a la tarda es permet que un dirigent 
tingui un grup de convivència assignat al mati i un altre a la tarda. 

Indicadors d’implementació Document d’organització de grups, identificant les dades de contacte i els 
referents (a nivell de dirigents). 
 

Altres consideracions i consells Visualitzar l’apartat “Com interpretar i afavorir 2 metres de distància física en el 
lleure”. Cal destacar que els dos metres han passat de ser obligatorietat a 
recomanació. 
Si és necessari i imprescindible, es poden unir grups mentre es pugui garantir el 
distanciament físic i la traçabilitat, no obstant, no és recomanable. 
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Abans de cada torn setmanal cal fer entrega a l’equip de l’organització setmanal segons els 

grups de convivència, sabent cada dirigent si està amb un únic grup de convivència o amb 

dos, i quines persones en formen part. S’evitarà al màxim les noves altes d’infants al casal un 

cop aquest hagi començat, i especialment no estaran permeses les inscripcions prèvies a la 

setmana entrant. Les inscripcions durant la setmana no estaran permeses en cap cas. Durant 

la setmana és important tenir molt en compte les possibles substitucions del personal 

dirigent. Si aquest es dona al llarg d’un mateix dia per situacions d’urgència, serà la persona 

de suport qui assumeixi la direcció del grup de convivència.  

Cada grup de convivència disposarà d’un esquema diari de quin serà el seu circuït pels 

diferents espais escolars al llarg de la jornada.  

A nivell general, cada escola tindrà l’esquema de la traçabilitat setmanal i diària de cadascun 

dels grups de convivència. 

 

Categoria 3. PLA DE CONFINAMENT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT El funcionament dels grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un 
infant amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de 
contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis 

Concrecions pràctiques Especificades al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal d’estiu”, a l’apartat 
5. Pla de confinament. 

Consells en cas de casos positius COVID-
19 

En el cas de possibles casos positius de COVID-19 que apareguin durant l’activitat, 
s’activarà el protocol desenvolupat amb Salut. Cal evitar l’estigmatització 
d’aquests i preveure dins l’organització de l’activitat com s’actuarà davant 
d’incidències mèdiques i el seu seguiment posterior. 

El lideratge en cas d’execució el desenvoluparà la coordinació de centre pel que fa a 

comunicació amb famílies, responsables sanitaris, i comunicació interna, amb el suport de la 

responsable del grup de convivència i la persona de suport logístic pel que fa a identificació 

de la zona d’espera (abans de l’abandonament de l’activitat). L’aïllament de l’infant detectat 

l’assumirà la persona dirigent del grup i la cura de la resta del grup de convivència anirà a 

càrrec de la persona de suport logístic.  

 

Categoria 4. ALTRES PROTOCOLS ESPECÍFICS 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT -Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene (un document 
explicatiu de com aplicarà les mesures de seguretat i d’organització d’acord amb 
aquestes indicacions).  

-Protocol específic sobre manipulació d’aliments en el cas que no es faci per part 
de professionals amb la titulació requerida.  

-Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge propi de les 
activitats i de la gestió dels espais d’emmagatzematge.  

-Protocol de seguretat que haurà d’incorporar la possibilitat que en cas 
d’evacuació o allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús d’espais 
on no es garanteixi la distància de 2 metres o el seu ús serà el mínim possible fins 
a poder organitzar el retorn a l’origen (domicilis). 
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Concrecions pràctiques Estan detallades al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal d’estiu”, a 
l’apartat 8. Altres protocols específics. 

Setmanalment, abans de l’inici del següent torn setmanal, es recordarà a les famílies els 

procediments a fer setmanalment establerts als protocols que faciliti el Departament de 

Joventut i Salut.  

L’ús i desinfecció d’espais estarà establert diàriament perquè el personal de neteja que aporta 

l’ajuntament sàpiga a quin espai i a quina hora han de fer la neteja i desinfecció. Se’ls hi 

passarà una graella diària de tot el torn setmanal per poder-se planificar. En cas de variacions 

producte de dies de pluja, per exemple, serà la persona de suport del personal logístic, qui 

modificarà el document i li farà saber a l’equip de neteja.  

 

Categoria 5. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT Aquest apartat està complementat al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, a l’apartat 9. Prevenció en l’àmbit de la salut. 
Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà als 
infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020). 
S’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols 
complementaris.  

Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de 
convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de seguretat), 
amb disponibilitat de sabó amb dosificador, tovalloles d’un sol ús i/o assecador. 
En punts estratègics (menjador, entrada aules, entrada interior de la casa o 
alberg,...) es requereix la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.  

Concrecions pràctiques Cal habilitar punts de rentat de mans i que aquest rentat es faci de manera 
sistemàtica i amb disponibilitat de sabó i tovalloletes o paper secant d’un sol ús. 
Hi ha la 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. 
Cal disposar de solució hidroalcohòlica en punts estratègics 

Principals mesures i hàbits de protecció Rentat de mans sistemàtic. 
S’educarà als infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu: 
a. Pas 1: mulleu-vos les mans amb aigua 
b. Pas 2: apliqueu prou sabó per cobrir les mans humides 
c. Pas 3: fregueu totes les superfícies de les mans, incloses la part posterior de les 
mans, entre els dits i les ungles almenys 20 segons 
d. Pas 4: esbandiu bé les mans amb aigua corrent 
e. Pas 5: eixugueu les mans amb un drap net i sec, una tovallola d’un sol ús o 
assecador 
de mà. 
Es recomana incorporar en el quotidià la neteja de mans cada 2 hores i cada cop 
que es canviï d’activitat. 

Abans de l’inici del torn setmanal cada dirigent de grup de convivència tindrà el circuït diari 

on fer el rentat de mans abans i després de cada activitat.  

Penjar infografies d’un bon rentat de mans sistemàtic als diferents punts de rentat de mans. 

Al llarg del dia es revisarà de manera sistemàtica que tots els espais disposen del material 

adient i es reposarà si s’acaba (sabó als dosificadors, tovalloletes d’un  sol ús...). El lideratge 

el durà a terme la persona de suport logístic. 
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Categoria 6. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació  

Referència a Criteris generals PROCICAT Aquest apartat està complementat al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, al punt 10. Prevenció en l’àmbit de la salut. 

Concrecions pràctiques L’ús de mascaretes serà obligatori en: 
- El transport (segons es defineix en el punt d’aquest protocol.) 
- Els 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. 

Indicadors d’implementació Es disposa de mascaretes per a la realització de les activitats 
Altres consideracions i consells Es recomana que els dirigents tinguin a l’abast un estoc de mascaretes de manera 

molt propera, per tal que si cal fer una intervenció d’apropament a un infant, se 
la posin de manera immediata. 

A les famílies, en el document que se’ls envia el divendres abans de l’inici del següent torn 

setmanal, se les recordarà que els infants han de portar la seva mascareta.  

Cada dilluns el personal de suport logístic facilitarà als espais de referència la mascareta i la 

bata del dirigent, així com l’stock  de mascaretes infantils. 

 

Categoria 7. PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal.lació  

Referència a Criteris generals PROCICAT Aquest apartat es complementa al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, al punt 11. Prevenció en l’àmbit de la salut.  
Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants, adolescents i 
monitors/es per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb 
seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. En el cas de les 
activitats diàries per part dels tutors/es.  
Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, 
nenes, a la seves famílies o persones tutores i als monitors/es. A l’arribada dels 
infants a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la temperatura 
(termòmetre frontal). Es recomana també la comprovació diària símptomes en 
els monitors/es. A tal efecte el monitoratge pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP 
COVID 19 CAT.  
El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de 
quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats 
competents per al seu control. 

Concrecions pràctiques Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat de comprovació de símptomes que 
caldrà ser emplenat abans de portar el participant a l’activitat. En aquesta llista 
també s’hi anotarà la temperatura del participant . 

Indicadors d’implementació  

Altres consideracions i consells Els models de llistats de verificació l’aportarà el Departament de Salut 

El divendres previ a l’inici del següent torn es recordarà a les famílies que han de disposar del 

llistat de comprovació de símptomes i prendre la temperatura i anotar-la abans de portar a 

l’infant a l’activitat. 

Cada dia a l’entrada es registrarà la temperatura que la família ens indiqui del seu fill/a. 

Durant l’activitat es prendran tres cops al dia la temperatura dels infants. 
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- Durant l’entrada esglaonada (per contrastar la temperatura que ens manifesta la 

família). 

- A les 13h. Per registrar la temperatura dels infants que marxen a cada i els que es 

queden a dinar. 

-  A les 15:30h. Abans de la sortida del casal. 

*en el cas dels infants d’acollida matinal, el procediment serà el mateix, fent registre 

a les diferents llistes del grup de convivència respectiu. 

Cada dirigent disposarà del check-list al seu espai de referència. 

Cada dia es farà registre de simptomatologia de l’equip educatiu i registre de temperatura, 

en el cas de la simptomatologia a l’arribar i marxar, i en el cas de la temperatura l’equip 

educatiu haurà de manifestar la temperatura a l’arribar a l’escola i aquesta quedarà 

registrada. 

 

Categoria 8. DISTÀNCIA FÍSICA RECOMANADA 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT Aquest apartat es complementa al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, al punt 12. Distància física recomanada.  
 

Concrecions pràctiques Cal afavorir que es respecti aquesta distància en les diferents activitats que es 
vagin programant. 
Es prioritza que els moments quotidians aquesta distància s’hagi de garantir de 
manera especial: moment de presentacions del dia, àpats, serveis, moments 
d’higiene,... 
També les activitat han de ser programades tenint en compte aquesta 
perspectiva: manualitats amb espais que permeti la distància, grans jocs, 
vetllades que permeti la distància... 
Per aquells moments en que els dirigents no puguin mantenir la distància, caldrà 
que es dugui la mascareta. 

El personal educatiu tindrà present les mesures recomanades de distanciament físic, i com 

procedir en situacions en que aquesta no pugui evitar-se. A la pràctica professional, es tindrà 

present el contingut del document “Com interpretar i afavorir els dos metres de distància 

física en les activitats de lleure amb criteri educatiu”. Setmanalment l’equip educatiu i la 

coordinació de centre avaluaran l’adequació dels espais i de les activitats proposades i les 

possibles mesures correctores per les següents programacions per facilitar el gaudi 

d’aquestes activitats tenint en compte la premissa de la recomanació de la distància física. 

Caldrà fer una revisió periòdica per avaluar la programació teòrica que s’ha desenvolupat i la 

seva aplicació pràctica.  

 

Categoria 9. NETEJA I DESINFECCIÓ 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 

Referència a Criteris generals PROCICAT Aquest apartat es complementa al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, al punt 14. Neteja i desinfecció. 
 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 
minuts per ventilació. Aquestes ventilacions s’hauran d’efectuar evitant la 
presència de separacions o obstacles que la dificultin o evitin.  
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La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
diària. Cal garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el 
poms de les portes, les baranes de les escales, safates de menjar, fonts d’aigua, 
... etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després 
de les activitats i dels àpats, respectivament.  
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 
diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. En cas que sigui 
necessari utilitzar instruments musicals de vent o material de busseig es 
prioritzarà que cada infant o adolescent utilitzi el seu propi material. En cas que 
no sigui possible, caldrà garantir-ne la desinfecció.  
Pel que fa a les piscines o d’altres instal·lacions aquàtiques caldrà seguir la 
normativa vigent, inclosa en el Real Decreto 742/2013. Caldrà realitzar la 
desinfecció diària del material aquàtic així com del mobiliari relacionat (cadires 
d’exterior, gandules, etc.), ja sigui per part de l’equip dirigent o bé de la persona 
responsable de la instal·lació (segons acordin les parts).  
No es podran utilitzar en cap cas els eixugamans d’aire que hi pugui haver en les 
instal·lacions.  

Concrecions pràctiques Existència de registres de i desinfecció d’ espais. 
Registre de productes emprats per a la neteja, que reuneixin les característiques 
previstes per a la desinfecció 

Indicadors d’implementació El programa de l’activitat ha d’incloure el lloc on es realitzen les diferents 
activitats del dia segons cada grup de convivència 

Altres consideracions i consells Es aconsellable demanar que cada participant dugui un estoig amb el seu 
material bàsic (tisores, estris per pintar, escriure...) i sigui guardat a l’espai 
habitual del seu grup de convivència. 
És necessari netejar els materials abans i després del seu ús sempre que sigui 
possible. Cal també netejar-se les mans abans i després de la manipulació. 
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 
diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. En cas que sigui 
necessari utilitzar instruments musicals de vent o material de busseig es 
prioritzarà que cada infant o adolescent utilitzi el seu propi material. En cas que 
no sigui possible, caldrà garantir-ne la desinfecció. 
Cal tenir present netejar amb solució hidroalcohòlica o aigua i sabó objectes d’ús 
personal (ulleres, mòbils, ...). 
Els estris i altres materials necessaris per a menjar hauran de ser utilitzats sempre 
per la mateixa persona o ser d’un sol ús. La neteja dels mateixos anirà a càrrec de 
les persones de suport a l’activitat. 

A la graella diària de cada grup de convivència estarà establert l’horari de ventilació amb un 

mínim de tres cops al dia (suport de la persona de suport logístic en aquest cas). 

Aplicació setmanal dels circuïts de neteja i desinfecció de cada espais després del seu ús. 

Aplicació i entrega el divendres abans de l’inici del següent torn setmanal de la traçabilitat de 

cada grup de convivència al dirigent corresponent. 

Penjar a cada espai el check-list per verificar a neteja en el moment corresponent. 

Comprovació que cada infant porta el material requerit de casa pel torn setmanal per part 

del dirigent corresponent. Entrega d’stock en cas de família en situació de vulnerabilitat que 

no l’hagi portat (Aquest material seria desinfectat abans de posar-lo de nou al magatzem 

comú)  i recordatori a família via coordinació de qui se l’hagi oblidat. 

Entrega al personal educatiu del llistat amb el material de cada activitat, preparat i 

empaquetat, i el registre de la seva neteja si és material reaprofitable per una altra activitat 
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(pintures...) o material no fungible. La figura del personal de suport logístic és fonamental per 

poder ajudar en la preparació de cadascun dels espais previs a les activitats i el material 

necessari i les posteriors recollides (encara que els infants se’ls farà partícip d’aquestes). Serà 

responsabilitat seva l’entrega i preparació d’aquest material. 

El material no fungible i el fungible que pugui ser aprofitat per un altre grup es desinfectarà 

abans que sigui utilitzat per un altre grup de convivència. 

Seguiment per part de la coordinació de la normativa d’ús de material, amb el lideratge de les 

persones de suport logístic. 

Manteniment de les sales de material a càrrec del personal de suport logístic. 

Qualsevol material extern que entri a la instal·lació, haurà de passar un procés de desinfecció 

amb els productes adequats. 

Caldrà fer identificació del material de calçat de cada infant i revisar setmanalment que 

tothom el té. El control d’aquesta tasca l’assumirà el personal de suport i logística. Quan 

finalitzi l’estada de l’infant al casal caldrà vetllar per retornar aquest calçat. Aquest mesura en 

cas que no s’opti per la desinfecció diària a l’entrada i al llarg del dia del calçat. 

 

Categoria 10. ALIMENTACIÓ 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat / Instal·lació 

Referència a Criteris generals PROCICAT 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aquest apartat es complementa al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, als punts 15 i 16. Alimentació. 
A banda de les normes especifiques de seguretat alimentària recollides en el 
Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments 
juvenils. (DOGC núm. 6429 de 31.07.2013) i en el Decret 140/2003, de 18 de juny, 
d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves (DOGC núm. 3907 de 18 de juny de 2003), caldrà parar especial atenció en 
el moment dels àpats.  
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,...), però es poden fer servir gerres d’aigua que seran servides pels monitors i 
monitores o un únic infant o adolescent responsable.  
Quan es facin excursions, també caldrà evitar que infants i adolescents 
comparteixin el menjar i utensilis (coberts, cantimplores, ...) que seran d’ús 
individual o d’un sol ús fets amb materials sostenibles pel mediambient. Es 
recomana a les entitats que comptin amb material extra d’aquest tipus per 
afrontar pèrdues i trencament dels que portin les persones participants.  
En instal·lacions que permetin el dret d’ús a la cuina i aquesta hagi de ser 
utilitzada per més d’un grup, cal que sigui desinfectada després de cada ús.  
 

Concrecions pràctiques 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. 
En el cas que sigui una empresa de servei de càtering la que porti el menjar de 
manera externa (molt habitual en els casals d’estiu) és s’establirà un punt de 
recepció que no calgui contacte físic, Si això no és possible, caldrà que el personal 
de l’empresa externa que faci l’entrega, ho faci amb ús de mascaretes i que els 
dirigents que ho recepcionin també ho facin amb mascaretes. 
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Indicadors d’implementació Establiment d’aquest sistema de funcionament. 

- Dins de la graella diària, estarà establert el sistema de funcionament de l’àpat del 

migdia per a cada grup de convivència, el punt de rentat de mans previ a l’inici del 

dinar, on constarà l’hora en la que han  de dinar, els estris a utilitzar,  l’espai, la rebuda 

del menjar diferenciant primer i segon plat per evitar pèrdua de temperatura, la 

recollida i neteja, el tractament de les al·lèrgies i les dietes esporàdiques mitjançant 

el sistema propi de funcionament i el circuït d’entrada i sortida. 

- L’equip de cuina  pararan les taules i serviran els àpats. Cada infant es despararà els 

seus plats i coberts. 

- Es farà servir el rentaplats (màxima temperatura). 

- Graella general dels espais necessaris per dinar i torns, que tindrà la coordinació 

prèviament a l’inici del torn setmanal. 

- Introducció a la graella de traçabilitat de cada grup de convivència del seu espai per 

dinar. 

- Organització setmanal dels espais mantenint la distància entre membres del grup de 

convivència i entre aquests mateixos si comparteixen espai comú. 

- Document setmanal del llistat d’infants d’al·lèrgies i intoleràncies de cadascun dels 

possibles membres del grup de convivència. 

- Assignació del responsable de grup de convivència de la persona encarregada de servir 

l’aigua. 

- Vestimenta del dirigent del grup de convivència 

- Assistència als possibles substituts que hagin al llarg de la setmana. Les 

dietes/al·lèrgies i intoleràncies en cas de substituts, per part del personal de suport i 

per part de cuina, que extremarà precaucions en aquests casos. Se’ls donarà la fitxa de 

salut de les possibles al·lèrgies i intoleràncies per ser coneixedores d’aquesta. 

- Recordatori als dirigents de grups de convivència del document de tasques a 

desenvolupar durant l’àpat i del projecte alimentari. Cal ser exemple en el moment de 

l’àpat i acompanyar als infants en una bona educació d’hàbits i alimentària. 

 

Categoria 11. ENTRADES I SORTIDES 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’Activitat  

Referència a Criteris generals PROCICAT 
 
 
 
 
  

Aquest apartat es complementa al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, als punts 17. Entrades i sortides.  
En les hores i dies d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma 
esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distancia 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 en aquests moments punta, també és aconsellable 
disposar d’espais alternatius propers al lloc de realització de l’activitat per 
descongestionar accessos.  

Concrecions pràctiques Caldrà organitzar les entrades i sortides en torns de 10 minuts per 
cada unitat de convivència. 
Es podran simultaniejar tants torns com accessos a l’equipament hi hagi, sempre 
i quant tinguin una distància d’almenys 10 metres. 
Es fa imprescindible informar als pares i mares, abans d’iniciar el casal, de quin 
serà el seu horari i lloc d’entrada i recollida. 
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Indicadors d’implementació Existència d’un sistema d’organització d’entrades i sortides. 

Preparació i entrega el divendres abans de l’inici del següent torn setmanal del document 

d’organització d’entrades i sortides. 

Qualsevol persona de l’equip educatiu i de la resta d’equips (restauració, neteja, 

manteniment, jardineria,...), accedirà sempre a la instal·lació per a una sola porta d’accés que 

es mantindrà amb desinfecció i neteja constant. Per accedir a la instal·lació, es prendrà la 

temperatura, es canviarà el calçat i es desinfectaran les mans. 

En el cas que un familiar hagi d’entrar en l’equipament, ho farà pel mateix accés definit, i amb 

el mateix procediment.  

Cal remarcar que l’entrada esglaonada es farà de la següent manera: 

- Una persona (coordinació. Conserge i/o personal de suport logístic a cadascuna d eles 

entrades per fer la benvinguda, contrastar informació que ha d’aportar la família de la 

declaració responsable, controlar els espais dels 10 metres entre grups..).  

- La persona dirigent del grup estarà a l’entrada corresponent i rebrà al seu infant i 

registre de temperatura i documentació, supervisió del material. S’esperarà a l’entrada 

fins que tingui tot el seu grup i aniran a la seva aula de convivència. Els germans i 

germanes s’esperaran al seu grup o seran acompanyades a una altra porta si aquesta 

és diferent a l’accés del germà. 

La sortida es farà agrupant els infants de cada grup de convivència en el seu punt de sortida, 

amb el suport del personal que no faci horari de dinar. Els infants aniran sortint del seu espai 

de convivència a les hores pertinents. 

 

Categoria 12- DIRIGENT CORRETORN 

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT 
  

Aquest apartat es complementa al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, als punts 19. Dirigent corretorn.  

Concrecions pràctiques 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. 

Indicadors d’implementació A la relació de dirigents ha de constar en quins grups de convivència està cada 
dirigent corretorn. 

A la proposta setmanal aquestes situacions estaran degudament recollides en un document.  

Caldrà tenir especial cura de les possibles baixes i/o substitucions per no alterar la norma de 

la intervenció d’un/a dirigent amb només dos grups de convivència, tant pel que fa a les 

acollides matinals com a la part de tarda. 

 

Categoria 13- CASOS D’ATENCIÓ PREFERENT D’UN INFANT EN UN GRUP  

Responsable que ho ha de garantir Organització de l’activitat 

Referència a Criteris generals PROCICAT 
  

Aquest apartat es complementa al punt 2 “Accions preventives prèvies al casal 
d’estiu”, als punts 19. Casos d’atenció preferent d’un infant en un grup 

Concrecions pràctiques En cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per 
accident o emergència que obligui à 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 
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s’ha hagut d’absentar) només durant el temps mínim imprescindible i usant 
mascareta 

En cas de donar-se aquestes situacions durant l’activitat, intervenció per part del personal de 

suport logístic, i informació a la coordinació de centre per registrar la incidència. 

El document de traçabilitat diària del grup de convivència caldrà actualitzar-lo sempre que es 

donin aquestes situacions per fer actualització d’aquesta traçabilitat, especificant la persona 

atesa i la persona de suport que ha cobert l’absència del dirigent. Aquest document el tindrà 

la coordinació de centre i l’anirà actualitzant diàriament amb les diferents situacions que 

s’hagin donat al llarg del dia als casals i als grups de convivència. 

La persona que atengui l’infant haurà de tenir en compte que en cas d’atenció a un infant, 

més enllà de l’ús de mascaretes, ha de tenir en compte mesures d’higiene (rentat de mans, 

braços descoberts, bates, pantalles, sense braçalets,...).   


