
 

MARC ESTRATÈGIC DE SALUT PÚBLICA 
Infants i adolescents representen un grup de baix risc per la COVID-19. Per aquest motiu, s’ha 

considerat el gran valor educatiu de les activitats d’estiu i s’emetran una sèrie de recomanacions 

amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi entre infants i monitors/es.  

Des de Salut Pública s’estableix un marc estratègic que permeti la realització de les activitats de 

lleure per a infants i joves garantint les condicions necessàries per a la protecció de la seva salut.  

 

INSCRIPCIÓ: REQUISITS IMPRESCINDIBLES 

Donat el context actual de pandèmia i per tal de garantir la protecció de la salut s’estableixen els 

següents requisits imprescindibles per a preservar la salut del grup: 

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- 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.  

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors.  

- Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de 

confinament*).  

- El tutor/a legal de l’infant signarà una declaració responsable, a més del permís previst al 

Decret 267/2020, que l’infant reuneix els requisits de salut abans esmentats i de 

coneixement del context de pandemia actual i les circumstàncies i risc que comporta.  

*En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir 

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

En infants amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de 

participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la 

COVID-19.  
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DISTANCIAMENT FÍSIC 
La ràtio será de 10 infants per monitor/a per facilitar el distanciament. Cada grup tindrà assignat 

com a mínim un monitor. Cada monitor es relacionarà sempre amb el mateix grup d’infants amb 

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

No es podrà ofertar el servei d’acollida ja que no es poden barrejar grups d’infants ni monitors. 

Adaptarem totes les activitats i jocs programats on hi ha contacte físic per altres amb major 

distanciament. 

Es recomana afavorir les activitats a l’aire lliure (pati de l’escola) 

Quan es realitzin activitats en espais interiors, es durà a terme la ventilació abans i després de les 

activitats i la desinfecció del material i superfícies utilitzades.  

ENTRADES I SORTIDES 
Les entrades i sortides del casal d’estiu es faran per diferents entrades segons el grup o de forma 

esglaonada per evitar aglomeracions i per no obstaculitzar la porta del pati.  

Els infants que no arribin a l’hora que els pertoca, s’hauran d’esperar fins al final. D’igual manera a 

la tarda, els pares i mares que arribin més tard s’hauran d’esperar fins el final. 

Al entrar, els monitors i monitores referents els rebran i faran una comprovació de la 

temperatura (termòmetre frontal) i duran a terme les mesures de seguretat pertinents. 

Es rentaran les mans a la l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després dels àpats, abans i 

després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar. 

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador, tovalloles d’un sol. 

LLISTATS DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 
Es facilitaran a les famílies i i als monitors un checklists per a la ràpida identificació de símptomes 

dels nens/nenes  

I també es farà la comprovació diària de símptomes en els monitors/es.  
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MENJADOR 
Cal garantir una separació mínima de 2 metres entre les taules del menjador. En taules grans, es 

deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen, nena no tingui cap altre 

infant al davant ni als costats.  

Per raons d’espai, pot ésser convenient fer els àpats per torns o a la pròpia aula que tindrà 

assignada cada grup.  

El menjar se servirà sempre en safates individuals amb el menjar complet de l’infant per anar 

evitant manipulacions. S’evitaran les cistelles pel pa al centre de les taules.  Tots els estrís de 

cuina, safates incloses, es renten cada día a rentavaixelles a altes temperatures. 

Quan es facin excursions, també caldrà evitar que infants i adolescents comparteixin el menjar. 

El servei de cuina estarà a càrrec de l’empresa que durant tot l’any gestiona el menjador de                 

l’escola, Pam i Pipa. També es donen resposta a casos específics, derivats de prescripcions              

mèdiques, com poden ser celíacs, diabètics o intolerants a altres aliments. 

Aquest any, per les mesures d’higiene No es portaran tovallons de roba per quedar al menjador. Es                 

faran servir tovallons d’un sol ús. 

Pel mateix motiu tampoc utilitzarem raspall de dents. Només en casos puntuals en temes              

d’aparells o problemes bucodentals que necessitin rigorós tractament.  

PISCINES 
No hi ha evidència que el coronavirus es pugui transmetre a les persones a través de l'aigua en 

piscines, banys d'aigua termal o zones de jocs d'aigua.  

Pel que fa a les piscines o d’altres instal·lacions aquàtiques caldrà seguir la normativa vigent, 

inclosa en el Reial Decret 742/2013.  

El funcionament i el manteniment adequats (inclosa la desinfecció amb clor i brom) d’aquestes 

instal·lacions pressuposen la inacció el virus a l’aigua. No obstant, és important que les persones 

continuïn protegint-se en llocs d’aigua recreativa tant dins com fora de l’aigua, per exemple, 

principalment seguint les indicacions de distanciament físic i una bona higiene de les mans, entre 

altres (CDC, 2020). 

Les tovalloles de piscina i per els jocs d’aigua es podran portar de casa prèviament rentades a alta 

temperatura.  

Les tovalloles i joguines d’aigua tornaran cada día a casa per tal que es puguin rentar.  
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SORTIDES 

Es prioritzarà que les activitats es duguin a terme en zones amb baix risc de contagi o zones lliures 

de coronavirus, també anomenades zones verdes. 

ÚS DE MASCARETES 
S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic o 

autocar.  

Per l’edat dels nostres infants el nostre objectiu és que es desplacin sempre amb autocar. 

Cada infant haurà de portar la seva mascareta a la motxilla amb el nom i dintre d´una bosseta. 

(Tindrem mascaretes de reserva per possibles pèrdues o accidentes, però es preferible que cada 

infant porti la seva propia amb la que es senti cómode) 

En cas de no poder mantenir la distància de seguretat (per a dur a terme una cura, per exemple) 

també està indicat l’ús de mascareta en l’infant i el/la monitor/a.  

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DEL MATERIAL 
Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diariament.  

Es desinfectaran també superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les 

escales, 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 es desinfectarà després del seu ús.  

CENTRE D’INTERÈS (CI) 

Degut a les circumstàncies en les quals ens trobem, les possibilitats de dur a terme un centre 

d'interès tan complet com els altres anys es veu dificultat x les circumstàncies, per tant aquest 

també s'adaptarà a les mateixes.  
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