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El nostre Campus d'estiu seguirà les recomanacions de prevenció del COVID-19 establertes per
la Generalitat de Catalunya.
 
Aquestes mesures podran variar segons les modificacions dels protocols oficials del
PROCICAT (Protecció Civil de Catalunya).
 
Fes clic al document per veure el protocol oficial.

FASE

DE DESCONFINAMENT

No presentar o haver presentat símptomes de COVID-19 en els últims 14 dies.
Presentar el calendari vacunal actualitzat.
Participants amb patologies prèvies haurà de ser valorat pels serveis mèdics.
Presentació d'una declaració de responsabilitat per part dels tutors de l'infant.

Per descarregar la declaració de responsbilitat feu clic al document. 

ORGANITZACIÓ

CRITERIS GENERALS PER A LA
SEVA ORGANITZACIÓ

Grups de fins a 10 infants.
Cada grup disposarà d'un únic monitor/a.
Els monitors només es relacionaran amb el seu grup de
convivència, a excepció dels monitors d'activitats especials.

Objectiu: Ràpid aïllament i traçabilitat del grup en cas que es detecti un cas amb
simptomatologia compatible amb COVID-19.
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http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/Especificitat-ESTIU-2020/CASALS_ESTIU_Protocol_especific_vfinal.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qJWb8lwQm7lQjol7PS29a272HV0yQp-K/view?usp=sharing
https://laieta.cat/ca/


En totes les activitats es mantindrà una distància física de 2
metres entre participants (tant infants, com dirigents).

Caldrà revisar diàriament l'estat de salut de participants i dirigents. Per fer-ho:
Es mesurarà la temperatura.
Es passarà un check list .

Vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat.
Cada 3 grups de 10, 1 Responsable de Seguretat i Higiene.
Tots els Responsables de Seguretat i Higiene hauran rebut una formació
(dissenyada i impartida pel Departament de Salut en col·laboració amb la
Direcció General de Joventut) per tal d'aprofundir en les mesures de protecció.

RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE

No serà necessària a l'hora de realitzar activitats, sempre i quan es mantingui la
distància de seguretat.
Es fara servir quan no es pugui mantenir aquesta distància:

Cures als infants
Espais tancats
Servei del dinar

GRUPS
DE

CONVIVÈNCIA

MESURES DE
PROTECCIÓ I
PREVENCIÓ

RENTAT DE MANS

A l'inici i al final de cada activitat.
Existència de punts estratègics amb solució hidroalcohòlica.

ÚS DE MASCARETA

COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES

LES
ACTIVITATS

Aprendre noves rutines, en especial
de protecció i higiene.
Retrobar-se amb la natura i els
espais oberts.
Recuperar el sentit de comunitat.

Fomentar les relacions socials.
Treballar les emocions dels infants.
Afavorir espais i dinàmiques on
aprendre a gestionar "la nova
normalitat", incerteses i inquietuds.

OBJECTIUS

GENERALS ESPECÍFICS

TIPUS
Jocs tradicionals.
Jocs amb pilota.
Esports i activitats sense contacte físic i proximitat de tronc superior i cares.

Jocs i esports d'aigua.
Dansa, teatre i altres arts escèniques.

Es documentaran els resultats per possible
disposició de les autoritats competents.

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

WWW.LAIETA.CAT
 DIRECCIO@LAIESTIU.CAT

https://laieta.cat/ca/


NETEJA I DESINFECCIÓ

Kit de material: Cada zona disposarà de material esportiu exclusiu. Aquest material
serà desinfectat després de cada ús.

Diàriament
Després de cada ús
Ventilació mínim 3 cops al dia durant 10 minuts
Després de cada ús

Distància de seguretat d'1 metre entre
participants i 2 metres entre taules. Els
infants seuran en ziga-zaga.
Desinfecció de la safata a més de 60ºC.

 
 

Els utensilis de dinar només els tocarà l'usuari.
L'aigua serà servida sempre pel monitor/a del grup de convivència.

 
 

42m

Hauran de garantir una distància de 2m
entre participants, o bé una superfície de
4m2 per participant en espais tancats.

Els lavabos que faran servir els infants seran d'ús exclusiu per a ells i es
desinfectaran un mínim de dues vegades al dia.
Els participants del casal no es dutxaran al club.

Les sortides tindran l'objectiu de retrobar-se amb la natura, per tant, es
realitzaran a entorns naturals, com ara:

Platja
Muntanya

També es podran realitzar sortides a parcs propers de la zona per realitzar
activitats lúdiques en aquests.
En el cas d'haver de fer ús de transport, es farà amb autocar privat i seguint les
recomanacions i mesures de l'empresa de transport.

Entrades
Sortides

17:00 / 17:15 / 17:30 / 17:45 / 18:00

Es faran servir diferents ubicacions dins del club.
Es faran de manera esglaonada a la pista social:

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

MESURES DE
PROTECCIÓ I
PREVENCIÓ

En cas d'espais d'ús compartit, es realitzaran torns i es desinfectaran entre aquests.

Instal·lacions
Taules d'aules i menjador

Espais interiors
Material

ESPAIS

ENTRADES I SORTIDESENTRADES I SORTIDES

ASPECTES
ESPECÍFICS A
CONSIDERAR 

SORTIDES I EXCURSIONS

LAVABOS I DUTXES
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