
 
 
 
 
 

Protocol de les activitats d’estiu 2021 

Un gran nombre d’infants i joves participen en les activitats d’estiu que 

s’organitzen arreu.  Tenint en compte el context que estem vivint produït per la 

Covid-19 i amb la finalitat que les activitats d’educació en el lleure es puguin 

desenvolupar de manera segura, el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies ha publicat una guia amb els criteris a seguir. 

Quines obligacions tenen les entitats organitzadores? 

Les entitats, alhora d’organitzar una activitat d’educació en lleure aquest estiu 

(casal de vacances, acampada, colònies, camp de treball o ruta), han de 

complir amb les següents obligacions: 

 Notificar l’activitat a la Direcció General de Joventut. 

 

 Omplir i signar una declaració responsable assegurant que l’entitat 

compleix amb les mesures de seguretat, higiene, manipulació 

d’aliments, desinfecció d’espais i utillatge i disposa d’un pla 

d’evacuació. També cal designar una persona responsable de 

prevenció i higiene de l’activitat. 

 

 S’ha de disposar dels següents documents: 

o Programa general de l’activitat. 

o Document d’organització dels grups, identificant les persones 

responsables. 

o Còpia de la declaració responsable de l’entitat organitzadora. 

o Graella de comprovació de símptomes actualitzada diàriament. 

o Graelles de neteja i desinfecció d’espais actualitzades 

diàriament. 

Desenvolupament de l’activitat 

Grups de convivència 

Els infants i joves s’organitzaran en grups de convivència, els quals hauran de 

ser estables i no es podran barrejar amb altres grups mentre duri l’activitat, a fi 

de poder garantir la traçabilitat en cas de contagi. 

El nombre de persones participants dins de cada grup de convivència serà el 

següent: 

 Casals d’estiu: Màxim 24 participants. 



 
 
 
 
 

 Colònies i campaments: Màxim 30 participants. 

Així i tot, la recomanació de cara a una millor organització i traçabilitat és que 

el grup sigui d’entre 10 i 14 persones participants. 

S’ha d’evitar la trobada entre els diversos grups estables i en cas que 

coincideixin s’haurà de garantir una distància mínima de 2 metres entre grups. 

L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir 

dels 3 anys. 

Persones dirigents 

Les persones dirigents de cada grup de convivència sempre han de ser les 

mateixes. La incorporació de persones fora del grup estable es limitarà a les 

necessitats de l’activitat com pot ser una persona tallerista, formadora o 

especialista en un àmbit concret que es vulgui treballar. 

En tot cas, se segueix aplicant les ràtios de dirigents en activitats d’educació 

en el lleure que estableix el Decret 267/2016. 

Mobilitat i transport 

Quan ens tinguem de que desplaçar per fer l’activitat, cal tenir en compte les 

següents recomanacions: 

 En els trajectes en autocar, cal garantir la ventilació i resta de mesures 

de seguretat. 

 No es pot menjar ni beure durant el trajecte. 

 Cal rentat de mans previ i posterior amb solució hidroalcohòlica. 

 Es podran utilitzar la totalitat dels seients, però s’ha de procurar una 

màxima separació entre els usuaris. 

 S’haurà de distribuir als infants per grups de convivència, deixant un 

espai de separació entre els diferents grups. 

Espais compartits 

En cas de fer activitat en espais o instal·lacions d’ús compartit, com per 

exemple: piscines, poliesportius, equipaments cívics o culturals, etc., s’haurà de 

dividir l’espai i procurar fer torns, aplicant mesures de neteja i desinfecció entre 

els mateixos. 

Entrades i sortides 

Les entrades i sortides s’hauran de fer de manera esglaonada i evitant 
aglomeracions. També caldrà practicar la higiene de mans just abans 

d’accedir a la instal·lació on es realitza l’activitat. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7157/1513060.pdf


 
 
 
 
 

 Ventilació, neteja i desinfecció d’instal·lacions 

Un criteri general per a totes les activitats és la recomanació de mantenir les 

instal·lacions interiors ventilades, amb portes i finestres obertes. Com a mínim, 

caldrà ventilar els espais 3 cops al dia durant 10 minuts. 

En cas que un espai s’utilitzi per a més d’un grup, cal garantir les tasques de 

neteja, desinfecció i ventilació adequades. 

 

 Seguretat alimentària 

A l’hora dels àpats, el menjar se servirà en plats individuals i no es podrà 

compartir per part dels infants i joves. 

Tampoc està permès que les persones participants col·laborin en les tasques 

de cuina i servei del menjar. 

Cada infant haurà de dur la seva ampolla o cantimplora. 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:  

Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades en 

fer voluntariat d'Esplugues. www.entitats.esplugues.cat  

Criteris per desenvolupar activitats d’educació en el lleure publicat pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2021/05/CRITERIS-

COVID19_EDUCACIO-EN-EL-LLEURE_2021.pdf 

Activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2021. Generalitat de Catalunya.  

https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/ 
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