
Protocol Covid-19 a Can Mas 

La nostra prioritat serà sempre garantir la seguretat dels infants i dels adults 
acompanyants per tant a continuació us detallem com ho farem per adaptar la 
normativa i alhora fer que els infants en puguin gaudir!


GRUPS BOMBOLLA 

Havent-se demostrat que la dinàmica d’ús dels grups bombolla són eficaços, els 
mantindrem en tot moment, fent així que sempre hi hagi una distància mínima de 
seguretat entre ells.


MENJADOR 

Al menjador hi tenim les taules separades amb 2 metres entre elles, cada grup 
tindrà les taules marcades per fer ús sempre de les mateixes. 

Als bancs de les taules hi trobareu marques perquè entre els infants del mateix 
grup hi hagi un espai buit a banda i banda i just davant.

Les taules seran desinfectades abans i després de cada ús.


HABITACIONS 

A la casa de colònies hi tenim 6 habitacions diferents, amb la normativa actual la 
ditribució dels llits queda de la següent manera:

Grups 1 (vermell) 9 + 6 places

Grup 2 (blau)       16 places

Grup 3 (groc)       17 places

Grup 4 (verd)       24 places

Grup 5 (lila)          8 places

Totes les habitacions tenen accés directe a l’exterior per la ventilació i calefacció 
central.


BANYS 

Tant a les habitacions com a l’exterior, els banys estaran marcats per colors 
perquè cada grup tingui clar quin és al que ha d’anar, per tant, durant el dia només 
farem servir els banys de l’exterior i sempre entrant-hi per grups.

Els banys també seran desinfectats 3 cops al dia.


RENTAT DE MANS  

Rentarem mans; abans i després de cada activitat i abans i després de cada àpat.




NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

 
Disposarem de solucions hidroalcoholiques sempre a mà per poder desinfectar 
tant les mans dels infants i dels monitors/es en cas de necessitat com superfícies i 
espais.


ESPAIS INTERIORS I ACTIVITATS 

Intentarem fer el màxim d’activitats a l’exterior, sempre i quan el temps a l’exterior 
ho faci possible. Si ens veièssim obligats a fer-ho a l’interior sempre seria en 
espais ventilats durant les activitats. Les taules i tots els utensilis que es facin 
servir seran desinfectats abans i després de les activitats. 


ESPAIS EXTERIORS 

Ja que no podrem gaudir junts d’espais exteriors, les estones de joc lliure es faran 
també en espais diferenciats, inentant fer-ho rotatori perque tots els infants que 
vinguin puguin gaudir de les diferents esplanades i ubicacions de la casa.


  

Ja fa uns anys que us demanem que cada infant porti la seva propia cantimplora o 
ampolleta d’aigua per no haver de fer ús de gots fora del menjador, ara s’ha tornat 
de vital importància.


Moltes gràcies per la col·laboració! Esperem veure’ns aviat!


