
 

 

 

PROTOCOLS I CRITERIS PER REALITZAR COLÒNIES I CASALS 

 

La Generalitat ha començat a fixar les condicions amb què s'hauran 

d'organitzar les activitats de lleure infantil i juvenil aquest estiu, sobretot 

casals d'estiu i colònies. 

Ho ha fet amb un document de recomanacions que es basa en tres 

conceptes: flexibilitat, progressivitat i adaptabilitat territorial. 

Seran els criteris generals que s'hauran de seguir perquè les activitats es 

facin adaptant-les a les diferents fases de desconfinament, i d'acord amb els 

canvis que aquestes vagin patint. 

Això, evidentment, si és possible fer-les. Les recomanacions s'han pensat per 
a una fase avançada de desconfinament, segurament la 3, que permeti la 

circulació entre regions sanitàries. 

Les activitats caldrà fer-les a llocs amb baix risc de contagi i el màxim de prop 

dels domicilis dels participants, que hauran de ser procedents de zones amb 

incidència similar de la Covid-19. 

Ràtios monitors 

2.5. Ràtios, personal tècnic i grups  

a) Ràtios  

D’acord amb l’article 4 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, la ràtio entre 
participants i dirigents per a la celebració de les activitats esportives de lleure, 

queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants, començant sempre amb un 

mínim de 2 persones dirigents per activitat. 

Els grups de monitors i nens i adolescents hauran de ser 
preferentment estables, sense creuaments amb altres grups, i mantenint 

sempre els 2 metres de distància interpersonal, també en les activitats. 

En cas d'algun positiu per Covid-19, haurà de permetre aïllar ràpidament les 
persones que han estat en contacte i resseguir la traçabilitat dels possibles 

contagis. 

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. 

 

 



 

 

 

2 metres per menjar i per dormir 

A la nit també s'hauran de respectar els 2 metres de distància, tant als 
dormitoris com a les tendes de campanya, i en les activitats caldrà reservar 4 

metres quadrats per a cada participant. 

A més, cada grup haurà de tenir un responsable de seguretat i higiene, que 
haurà de vetllar pel compliment de les mesures de neteja i higiene per 

minimitzar els riscos de contagi. 

Aquestes seran: control de temperatura a l'arribada i durant l'estada, rentat 

de mans abans i després de cada activitat, mascaretes quan hi hagi risc de 

distàncies menors de 2 metres i control diari de l'estat de salut. 

No podran compartir material ni menjar 

S'haurà de netejar i ventilar tres cops al dia els espais interiors, nens i 

adolescents no podran compartir material ni tampoc menjar i hauran de 

fer entrades i sortides dels llocs esglaonades per evitar aglomeracions. 

Per anar i tornar de les activitats, siguin del tipus que siguin, no es recomana el 

transport públic. 

Requisits generals per a participar en les activitats  

El tutor/a legal de l’infant/adolescent, a més a més del full d’inscripció de 

l’activitat i del permís previst en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, haurà de 

signar una declaració responsable per a cada torn, conforme l’infant/adolescent 

reuneix els requisits de salut que s’esmenten a continuació, i de coneixement 

del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta 

(proposta de formulari Annex 1):  

 Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 

quadre infecciós.   

 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 (altament recomanable).   

 En cas d’infant/adolescent amb patologies prèvies de base, que ha estat 
valorada de manera individual pels serveis mèdics, la seva idoneïtat per 

participar en determinats tipus d’activitats, donat que es tracta de població de 

major risc enfront a la COVID-19.   

 



 

 

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Les activitats esportives s’hauran de desenvolupar preferentment a l’aire lliure, 

sempre que sigui possible. Així mateix i amb caràcter preferent, totes les 

activitats i accions que  es realitzin hauran d’evitar el contacte físic i continu 

entre les persones participants, e intentar mantenir la distància física de 

seguretat.  

En el cas d’utilitzar material esportiu o lúdic serà preferiblement d’ús exclusiu 

pels grups de convivència o participants durant tot el període de l’activitat, i 

caldrà desinfectar-lo com a mínim una vegada al dia, i sempre que hi hagi canvi 

de grup.  

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS  

Cal que cada titular de l’activitat nomeni un “Responsable de seguretat i 

higiene”. Les seves funcions, que poden ser assumides per la persona 

responsable de l’activitat, són vetllar pel compliment de les mesures apuntades 

en aquest document i protocols que el desenvolupin, així com també garantir la 

formació i informació en aquesta matèria cap als participants i les seves 

famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents.   

Les entitats titulars de l’activitat hauran de garantir que, com a mínim la 

persona designada com “responsable de seguretat i higiene” i la persona 

responsable de l’activitat, han seguit una formació destinada a aprofundir en les 

mesures de protecció així com en la detecció de símptomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROTOCOL  FENALS/GIVEROLA MESURES SEGURETAT 

 

- PRESA DE TEMPERATURA DELS PARTICIPANTS A L’ARRIBADA I 2 

COPS AL DIA (MATI I NIT) DURANT L’ESTADA. 

- MASCARETA OBLIGATÒRIA A LES ZONES INTERIORS DEL 

RESORT I ZONES EXTERIORS QUE NO ES PUGUI RESPECTAR LA 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT. 

- NETEJA DE MANS DURANT TOTA LA JORNADA, ABANS I DESPRES 

DELS ÀPATS I DE LES ACTIVITATS. 

- L’HOTEL SURF MAR I EL RESSORT GIVEROLA ACOMODARÁ 

SEGONS REGULACIÓ, ELS LLITS DE LES HABITACIONS PER TAL 

DE QUE HI HAGI 2 METRES DE SEPARACIÓ ENTRE CAPS. 

HABITACIONS DE 4 PLACES AMB BANY PRIVAT PER HABITACIÓ.  

- L’HOTEL SURF MAR I EL RESSORT GIVEROLA POSARÁ 

CAMBRERS ENCARREGATS DE SERVIR ELS ÀPATS PER TAL DE 

NO TOCAR ELS  ESTRIS DE SERVIR I EL MENJAR. 

- GRUPS DE CONVIVÈNCIA DE 10 ALUMNES AMB UN MONITOR. 

- RESPONSABLE DE SEGURETAT E HIGIENE. 

ACTIVITATS: 

GRUPS DE CONVIVÈNCIA DE 10 ALUMNES AMB UN MONITOR.  

DINS DEL GRUP DE CONVIVÉNCIA, HI HAURA SUB-GRUPS 

D’HABITACIONS DE 4 ALUMNES. 

- ACTIVITAT DE CAYAC: 

DESINFECCIO REMS I KAYAKS ABANS DE L’ACTIVITAT. SUB-

GRUPS D’HABITACIONS A CADA CAIAC DINS DEL GRUP DE 

CONVIVÈNCIA. 

 

- ACTIVITAT DE TIR AMB ARC: DESINFECCIÓ DELS ARCS I 

FLETXES. GRUPS D’HABITACIONS A CADA PORTA DE TIR PER 

GUARDAR LA DISTÀNCIA. 

 

 

- ACTIVITAT D’SNORKEL:  DESINFECCIÓ D’EQUIPS ABANS DEL SEU 

US, EXPLICACIÓ TEÒRICA A LA PLATJA AMB MASCARETA SI NO 

ENS PERMET MANTENIR LA DISTÀNCIA. 

- ENCARA QUE REALITZEM LA DESINFECCIÓ DELS EQUIPS, 

ACONSELLEM, QUE SI ES DISPOSA DE TUB I MASCARA 

PARTICULAR, ES PUGUI PORTAR DE CASA;  SON ESTRIS QUE 

ENS POSEM A LA BOCA I NAS).  



 

 

 

 

 

 

- ACTIVITAT JOCS PLATJA: DESINFECCIÓ DEL MATERIAL, 

BODYBOARDS, PADEL, BADMINTON, BEACHVOLEY ADAPTAT.. I 

TOBOGAN AQUATIC A LA PISCINA. JOCS ADAPTATS PER COMPLIR 

DISTANCIA DE SEGURETAT. 

 

- ACTIVITAT DE MINIGOLF: DESINFECCIÓ DELS PALS I PILOTES I 

DISTANCIA ENTRE PARTICIPANTS. EQUIPS D’HABITACIONS DINS 

DEL GRUP DE CONVIVÈNCIA. 

 

 

- RUTA ORIENTACIÓ: GRUPS DE 4 PARTICIPANTS QUE SERÀN ELS 

QUE COMPARTEIXEN HABITACIÓ. 

 

- XURRO: ELS PARTICIPANTS PUJARAN PER GRUPS DE 

CONVIVENCIA. 

 

- JOCS DE NIT: S’ANULA LA DISCOTECA I ES REALITZARÁN JOCS 

DE NIT AL AIRE LLIURE O PLATJA. 

 

-  IMMERSIÓ CADA PARTICIPANT TINDRÀ UNA BOQUILLA DE 

REGULADOR I UNA MASCARA DESINFECTADA PER PODER 

REALITZAR L’ACTIVITAT  

 

 

EN CAS D’ALGUN PARTICIPANT AMB SIMPTOMES, S’APLICARÁN 

LES MESURES DE SEGURETAT, AILLANT EL PARTICIPANT DEL 

SEU GRUP DE CONVIVÈNCIA; S’AVISARÀ AL TUTOR LEGAL 

(FAMILIA) I SERVEI SANITARI PER ACTUAR EL MES AVIAT 

POSIBLE I EVITAR POSIBLES CONTAGIS.  

EL GRUP QUE COMPARTEIX HABITACIÓ JUNT AMB EL GRUP DE 

CONVIVÈNCIA , TAMBÉ ES CONFINARÁN DINS DE LES 

RESPECTIVES HABITACIÓNS ON S’ALLOTJAVEN I ES 

COMUNICARÀ IMMEDIATAMENT ALS TUTORS LEGALS I SERVEIS 

SANITARIS. 

 


