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El present document esdevé la proposta que servirà per a aplicar mesures de 

prevenció, de cara al desenvolupament dels Casals d'estiu 2020. Una proposta 

que, en qualsevol dels casos, no esdevé aïllada ni independent, sinó que parteix 

de la necessària coordinació de tota l'organització així com de totes aquelles 

pautes que s'estableixin amb caràcter general per part de les autoritats 

competents. 

Els casals es podran fer, però amb format diferent, per tant, cal adaptar-nos a les 

noves circumstàncies i ser flexibles a l'hora de desenvolupar el pla d'activitats, 

sense perdre la vessant educativa. 

Tenint en compte el context, establim mesures i criteris de seguretat i protecció 

per a la realització de les diferents activitats, donant resposta a les necessitats 

del moment que estem vivint. 

 

1. Dimensió pedagògica en el lleure esportiu 

Les activitats de lleure esportiu, són una eina educativa molt potent i una gran 

oportunitat per tal que els infants i joves gaudeixin d'un temps de lleure esportiu 

de qualitat. A més, afavorirà la convivència entre iguals, la transmissió de valors 

i la compaginació del treball d'aprenentatge amb activitats de caràcter més lúdic 

i d'esbarjo. A més, el projecte educatiu inclourà una part de desenvolupament 

emocional per a treballar amb els participants. 

 

2. Informació general 

a. Aforament activitat 

Aquest any, el nombre màxim de places disponibles per setmana s'ha reduït a la 

meitat, per tant, es reduirà als 250 pax per setmana. 

b. Distribució dels grups 

Els grups s'han dividit per tipologia d'activitat i per franja d'edat. A l'hora 

d'organitzar les diferents activitats i reduir el risc, es desdoblaran els grups i 

reduirem el nombre de nens per monitor/a fins a un màxim de 10. 

Cada monitor/a es relacionarà sempre amb el seu mateix grup amb excepció 

d'aquelles activitats que puguin requerir algun monitor/a especialitzat/da. 

En el cas de diferents participants de matí o tarda es permet que un dirigent tingui 

un grup de convivència assignat al matí i un a la tarda. 

En el cas que un infant o jove d'algun grup necessiti atenció especial per accident 

o emergència i que obligui al seu dirigent a absentar-se, el dirigent d'un altre grup 

de convivència es podrà fer càrrec dels dos grups només durant el temps mínim 

imprescindible i usant mascareta. Val a dir que hi haurà suport per part de la 

direcció en aquests casos. 
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c. Adaptació de les activitats 

En totes les activitats que es desenvolupin, s'haurà de mantenir la distància física 

entre totes les persones participants, fent-ho en equips petits i evitant que els 

infants i adolescents es toquin la cara. A més s'adoptaran les següents mesures: 

• Prioritzar les activitats a l'aire lliure. 

• Adaptar zones exteriors per a fer tallers i activitats a l'ombra. 

• Activitats que aconsellen des de la Generalitat: 

• Jocs tradicionals. 

• Jocs amb pilota i amb complements. 

• Activitats al medi natural. 

• Jocs i esport d'aigua. 

• Activitats en piscina. 

• Esports sense contacte físic ni proximitat del tronc superior del cos i les 

cares. 

• Dansa, música, teatre, ioga, tallers de plàstica. 

• Espais de jocs individuals. 

• Dinàmiques de grup. 

Es recomana fer partícips als infants i joves a l'hora de dissenyar i repensar les 

diferents activitats i promoure així la creativitat i la imaginació. 

d. Equip de dirigents 

Tot l'equip de dirigents compta amb una gran experiència en el món educatiu, el 

lleure i l'esport. Tots/es ells/es han realitzat una formació especifica sobre els 

protocols i les mesures de prevenció i higiene sobre el COVID-19. A més, han 

realitzat una formació sobre l'acompanyament i reforç emocional a infants i joves 

i compten amb un dossier informatiu amb recursos adaptats, jocs i dinàmiques 

per a treballar amb els participants. 

Dins de l'equip humà del Club hi ha un responsable general de seguretat i 

higiene. Aquest serà el que realitza la formació als dirigents dels grups sobre 

aquesta àrea. Un dels dirigents de cada grup de participants, tindrà la 

responsabilitat de controlar les funcions següents: 

• Conèixer i vetllar pel compliment de les mesures de cada grup marcades 

en els diferents protocols i fer-ne les adaptacions pertinents per garantir 

les condicions per ser complerts de manera efectiva. 

• Garantir la informació en aquesta matèria cap al grup d'infants i joves. 
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e. Requisits per a participar en els casals 

Tots els participants hauran de complir uns requisits per a poder participar. 

Aquests quedaran reflectits en un document que es facilitarà a les famílies abans 

de l'inici de l'activitat. Alguns dels requisits ja s'han solventat amb les dades de 

les inscripcions. 

→ Requisits: 

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

dificultat respiratòria, malestar, etc.). Caldrà comprovar la temperatura 

a casa abans de les entrades al casal. 

• No convivència o contacte amb positius. 

• Calendari de vacunes actualitzat i Cat salut (adjuntat a la inscripció). 

• Participants amb malalties greus de base, valorar-ho amb DUI de 

manera individual abans de l'inici del casal. 

• En el cas que algun nen/a tingui algun símptoma, caldrà acollir-se a la 

normativa amb les mesures establertes per les autoritats competents*. 

*En el cas que un infant tingui algun símptoma compatible amb la COVID, 

automàticament s'avisarà als pares i hauran de venir a buscar-lo tan aviat com 

es pugui. Evidentment no s'admetrà cap participant que tingui possibles 

símptomes de Covid-19 ni tampoc els que hagin conviscut amb persones que 

n'hagin tingut en els últims 14 dies. 

 

3. Mesures de seguretat, higiene i condicionament 

de la instal·lació 

Durant l'accés: 

• Es preguntarà si s'ha pres la temperatura a casa. En el cas que no, es 

prendrà la temperatura a les persones que hi entren via cambra tèrmica o 

termòmetre làser. 

• S'han instal·lat dosificadors d'hidrogel desinfectant. 

• Caldrà fer ús de la mascareta (menys en el cas de menors de 6 anys) en 

tot moment excepte quan realitzin l'activitat esportiva pertinent. Així com 

rentar-se les mans constantment. 

Durant les activitats de zones interiors: 

• S'han Instal·lat dosificadors d'hidrogel desinfectant a totes les zones. 

• Es reduirà l'aforament al 50% de la capacitat, mantenint els 2 metres de 

distància entre persones. 

• Es mantindran obertes les finestres i les comportes exteriors per facilitar 

la renovació de l'aire. 

• Una vegada finalitzada una activitat, es desinfectarà la zona i el material. 
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• En el moment d'activitat física no es farà ús de la mascareta. Un cop 

finalitzada, caldrà utilitzar-la (no obligatori en cas de menors de 6 anys). 

• En el cas de vestidors, es reduirà l'aforament dels vestuaris i a les dutxes 

en un 50%. En el cas de les dutxes, s'alternaran les dutxes amb distàncies 

mínimes de 2 metres i es durà a terme la desinfecció de dutxes mínim 

dues vegades al dia. 

Durant les activitats de zones exteriors: 

• S'han organitzat les activitats de tal manera que els grups no coincideixin 

en una mateixa zona d'activitat. I si es dóna, es mantindrà la distància de 

seguretat. 

• En les activitats, s'evitarà el contacte cos a cos, mantenint sempre la 

distància de seguretat de 2 metres entre persones. 

• En cas d'activitats on es comparteix material, s'extremaran les 

precaucions individualment. 

• Important utilitzar la gorra per a evitar endur-se les mans a la cara. 

• En acabar l'activitat, es desinfectarà tot el material utilitzat i el participant 

haurà de posar-se de nou la mascareta (menys els menors de 6 anys). 

Mesures de protecció específiques pels nens/es: 

Els monitors seran els encarregats de fer entendre i aplicar les mesures de 

protecció individual als infants i joves. Què és el que farem? 

• Portar la mascareta menys en menors de 6 anys. És aconsellable les 

mascaretes quirúrgiques o de tela en menors. També cal que aquesta 

estigui marcada amb nom i cognoms del nen/a i que cada nen/a. 

• Rentar-nos les mans constantment. 

• No tocar-nos la cara. 

• Esternudar o tossir al colze. 

• Mantenir la distància de seguretat (2 m.)* 

*En situacions en què algun monitor/a s'hagi d'apropar a algun infant o jove 

(ferides, donar menjar, un infant plora, ajudar-los al lavabo, canvi de roba o 

qualsevol altra situació que ho requereixi), es farà ús de la mascareta. 

 

4. Servei càtering 

El servei de càtering es farà amb l'empresa Som Valors que segueix totes les 

normes específiques de seguretat alimentària. El menjar se serveix en safates 

individuals i no serà compartit amb altres infants i joves. Hi haurà una persona 

servint i els monitors controlaran que no es manipuli res ni es comparteixi res. 

Per l'aigua, es faran servir gerres que s'ompliran amb el dispensador instal·lat al 

menjador i la servirà el responsable de cada grup de convivència. 
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5. Servei d'autocar 

El servei d'autocar es realitzarà amb l'empresa Autocars Bello. Aquests tenen un 

protocol d'actuació en el que s'estipulen totes les mesures de seguretat i 

d'higiene que permetin fer el servei d'una manera segura per a tots els 

participants (ANNEX I). Durant el servei és obligatori l'ús de mascareta, menys 

els menors de 6 anys que no és obligatori. 

 

6. Excursions 

Les excursions externes seguiran els protocols de seguretat, prevenció i higiene 

propis, seguint el protocol general que marquen les autoritats competents. Quan 

es realitzin, s'enviarà una circular amb les mesures específiques de cada centre 

on es desenvolupi l'activitat. 

 

7. Espais 

En tots els casos, es prendrà com a mesura estàndard, que cada participant 

disposi de 4 m d'espai. 

Aquesta mesura permetrà calcular l'ocupació màxima dels diferents espais on es 

desenvoluparan les diferents activitats. 

Segons les dimensions, hi haurà espais que podran ser compartits per més d'un 

grup de convivència, mantenint sempre les distàncies entre els membres del grup 

i entre grups. 

Es delimitaran els espais d'activitat, espais comuns i entrades. 

 

8. Accés a la instal·lació 

Per a accedir a la instal·lació, hi haurà una única porta d'entrada (vegeu foto). 

a. Acollida dels nens/es: 

• El servei d'acollida serà de 8.30 a 9.20h i l'accés serà per la porta exterior 

de l'edifici Desigual. 

• Zones de tallers durant l'acollida: 

→ Nens/es de 3 a 5 anys: menjador 1 

→ Nens/es de 6 a 17 anys: menjador 2 

• Els nens/es seran recollits per monitors a l'entrada un cop passat el control 

d'accés i els acompanyaran a les zones d'acollida segons edat. 
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b. Rebuda dels nens/es: 

• La rebuda serà de 9.30 a 9.45h i l'accés serà per la porta exterior de la 

zona Desigual 

• Zones de rebuda: 

→ Casals multiesport i swim: pista poliesportiva 

→ Casals jovesport, nàutica, surf i vela: futbol platja 

• Hi haurà dues taules de control d'accés, per agilitzar l'entrada. 

• Les famílies entraran de 5 en 5 i serà el personal qui marqui les entrades 

i sortides. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porta entrada 

zona Desigual 

Sortida porta 

escola Nàutica 

1 

2 

3 
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Les fletxes vermelles indiquen l'entrada i les grogues la sortida. 

→ Les famílies del casal multiesport i swim entraran a pista per l'accés 1 i 

sortiran per accés 2, per posteriorment sortir per l'escola nàutica. 

→ Les famílies de jovesport, nàutica, surf i vela aniran fins a l'accés 3 i 

sortiran per l'escola nàutica. 

c. Recollida dels nens/es: 

• La recollida de nens/es, es farà exactament com a la rebuda i l'obertura 

de la porta serà a partir de les 17.40h. 

• Hi haurà punt de control d'accés com a la rebuda del matí. 

• Les famílies entraran de 5 en 5, a mesura que vagin sortint, aniran entrant 

(hi haurà personal fent control d'entrada i sortida). 

• En el cas de recollides de migdia, es faran per la recepció de la piscina 

nova. S'haurà de seguir la circulació marcada i seguir les indicacions del 

personal del centre. 

 

9. Declaració responsable de les famílies 

S'estableix la necessitat de comptar amb una declaració responsable que 

assenyali la situació sanitària del participant. 

De la mateixa manera, en aquesta declaració s'exigirà a les famílies a comunicar 

qualsevol canvi en aquest estat de salut i a comunicar, diàriament l'estat del 

participant. 

El/la tutor/a legal de l'infant o jove, haurà de signar un document de declaració 

responsable, en el que l'infant o jove reuneix els requisits de salut abans 

esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies 

i risc que comporta. 

A la declaració responsable per a la participació, també hi haurà la informació 

principal sobre les mesures de prevenció i consentiment per a les actuacions 

necessàries si apareix un cas de simptomatologia compatible amb COVID-19. 

 

10. Pla de confinament 

El nostre casal disposa d'un Pla de confinament que consisteix en un document 

que estableix el procediment a executar en cas que calgui produir-se aquest 

confinament. 

Aquest pla conté: 

• Mecanismes de comunicació interna quan es produeix la coneixença d'un 

cas. 

• Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats. 
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• 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. 
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ANNEX I 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA COVID-19 

 

La seguretat dels nostres passatgers i empleats 

ha estat tradicionalment l'eix principal d'actuació 

d'Autocars Julià. 

La lluita contra la Covid19 reforça el nostre 

compromís amb la seguretat i la salut a través de 

l'adopció d'unes mesures d'higiene excepcionals. 
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NETEJA I DESINFECCIÓ DIÀRIA DE LA FLOTA 

1. ABANS DEL SERVEI 

 
➢ Neteja diària integral dels autocars, amb productes desinfectants 

bactericides i viricides innocus per a la salut. 
 

➢ Detall de les zones i els punts inclosos en la neteja diària: 

 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Comprovació diària de la disponibilitat d'Equips de Protecció Individual (EPIs) 

(guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic) per al conductor i el personal 

d'acompanyament. 

 

➢ Indicació de seients inutilitzats de seguretat: es cordaran els cinturons de les 

butaques “inutilitzades” provisionalment, a fi de garantir la separació mínima 

entre persones i controlar d’aquesta manera l'ocupació màxima d'obligat 

compliment. 

 

2. DURANT EL SERVEI 

   Conductor: 

➢ Durant tot el trajecte, portarà mascareta autofiltrant FFP2  
i guants d'un sol ús de vinil i haurà de romandre  
a la cabina sempre que sigui possible. 
 

➢ Mantindrà la distància correcta amb els passatgers,  
tant dins com fora de l'habitacle. 
 

➢ Realitzarà una comprovació de l'ocupació  
màxima permesa (es deixarà 1 seient buit entre  
els passatgers, a excepció de les persones que  
convisquin al mateix domicili. Ordre TMA/400/2020) 
 

➢ Recordarà als passatgers l'obligatorietat  
d'asseure's 1 persona per cada joc de 2 butaques  
i en ziga-zaga per tal de garantir les distàncies de seguretat. 

   

Zones Comunes  

✓ Passamans d'accés 
✓ Escales 
✓ Sòls 
✓ Butaques 
✓ Reposabraços 
✓ Respiradors 
✓ Interruptors i polsadors 
✓ Recollida de residus 

Cabina Conductor  

✓ Porta d'accés i manetes 
✓ Escala 
✓ Volant 
✓ Quadre de comandament 
✓ Butaca 
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    Usuaris: 

➢ Fins a nou avís, és obligatori l'ús de mascaretes per a tots  
els usuaris de transport en autobús. 
 

➢ Entraran i sortiran per la porta posterior del vehicle.  
Excepte en cas d'emergència, no s'obrirà la porta davantera. 
 

➢ Deixaran lliure la primera fila de butaques,  
immediatament darrere del xofer. 

➢ A l'entrada posterior, estarà habilitat un dispensador de gel 
hidroalcohòlic per a l'ús dels passatgers. 
 

      Personal d'acompanyament: 

➢ El personal auxiliar (guies, acompanyants escolars, etc.)  
que treballa en contacte amb clients utilitzarà: 
 
✓ Mascaretes autofiltrants FFP2 
✓ Guants d'un sol ús de vinil 
✓ Ampolles de 100 ml de gel hidroalcohòlic 
✓ Productes de desinfecció bàsics (per a una  

primera desinfecció després de cada servei) 
 

    Vehicle: 

➢ Es ventilarà l'habitacle dels passatgers regularment en els 
punts de parada. 

 

3. DESPRÉS DEL SERVEI 
 

➢ A la nit, el personal de neteja procedirà de nou a la neteja 
integral de l'autocar, netejant totes les superfícies (vidres, terra, 
butaques, quadre de comandament, etc.). 
 

➢ Finalment, es deixaran encesos llums UV-C, 
de llum ultraviolada, amb una alta capacitat d'esterilització 
contra bacteris, virus i fongs. 

 

 


