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PLA DE CONTINGÈNCIES FRONT AL CORONAVIRUS A L’ESPAI NATURA 
CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CASALS D’ESTIU 2020 

 
1. PRESENTACIÓ  
 

Aquest document pretén fixar les línies generals de com s’han de desenvolupar les activitats del 
lleure educatiu aquest estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID19. 
Aquestes, es podran dur a terme sempre i quan les autoritats ho permetin.  
 

Les activitat d’estiu que ofereix l’Espai Natura permeten seguir adquirint tot un seguit de 
competències complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors 
(cooperació, igualtat, compromís, vida saludable, respecte pel medi ...) en el context del temps 
de lleure.  
 

En aquest sentit l’educació en el lleure de l’estiu del 2020 és especialment rellevant per a la 
infància i l'adolescència, en la fase de post-confinament:  

• L'aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene 
i la protecció i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.  

• La retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.  

• La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les 
amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar  

 

En aquest document s’exposen, doncs, una sèrie d’indicacions amb l’objectiu de minimitzar el 
risc de contagi entre infants, adolescents i monitors, i de totes elles amb la resta de la població. 
 
 

2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS  
 

• Requisits generals per a participar  en les activitats. Els participants a les activitats han 
de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:  

o Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre 
infecciós.  

o No haver estat en contacte estret amb un positiu confirmat o una persona amb 
símptomes en els 14 dies anteriors. 

o Tenir el calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel 
període de confinament).  

o Els infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin 
valorats pels serveis mèdics donat que són població de major risc enfront a la 
COVID-19.  

o El tutor legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una 
declaració responsable conforme l’infant / adolescent reuneix els requisits de 
salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les 
circumstàncies i risc que comporta.  

 

• Mida dels grups i ratis. Serà d’1 monitor per a cada 10 participants, començant sempre 
amb un mínim de 2 monitors. Enguany, els nens/nois es trobaran en grups reduïts, de 
fins a 10 participants, anomenats “grups de convivència”, amb una persona que els 
dirigirà o monitor de referència. Aquesta persona es relacionarà sempre amb el seu 
mateix grup d’infants i adolescents amb excepció d’aquelles activitats que puguin 
requerir algun monitor especialitzat. El funcionament en aquest tipus de grups de 
convivència permetrà, en cas de detecció d’una persona amb simptomatologia 
compatible, un ràpid aïllament i una traçabilitat en cas de possibles contagis.  
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• Característiques de les activitats. Les que es realitzen a l’Espai Natura segueixen les 
recomanacions de la Generalitat i es desenvolupen majoritàriament a l’aire lliure:  

o Activitats de coneixement del medi (camps, boscos...) 
o Jocs tradicionals a l’aire lliure 
o Jocs d’aigua 
o Gimcanes  

 

• Professional de referencia en l’àmbit de la salut i la protecció HI haurà un “Responsable 
de seguretat i higiene” a l’Espai Natura, el qual vetllarà pel compliment de les mesures 
apuntades en aquest document. Aquesta persona seguirà la formació i directrius 
marcades pel Departament de Salut. Així mateix, des de Salut Pública es facilitarà la 
creació de protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on 
s’adscrigui el municipi que aculli l’activitat (CAP de referència) davant qualsevol 
incidència, especialment les relacionades amb la COVID19.  

 

• Mesures de seguretat i higiene: 
o  Llistats de comprovació de símptomes. Diàriament caldrà comprovar l’estat de 

salut dels assistents (infants i monitors) per garantir que poden participar de les 
activitats de lleure amb seguretat. En aquest sentit, es facilitaran llistes de 
control per a la ràpida identificació de símptomes i, cada dia, en arribar, es farà 
una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal), quedant les dades 
enregistrades, a disposició de les autoritats competents, per al seu control. 

o Rentat de mans sistemàtic. Tothom farà un rentat de mans a l’inici i al final de 
cada activitat, disposant de sabó amb dosificador i tovalloles de paper d’un sol 
ús.  

o Dispensadors de solució hidroalcohòlica. N’hi haurà en els punts estratègics del 
centre (entrada interior de la casa, a les aules, al costat del menjador...).  

o Mascaretes. En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es 
mantenen les distàncies de seguretat. S’utilitzaran mascaretes en el cas que no 
sigui possible aquest manteniment de la distància com per exemple, per tal de 
dur a terme una cura.  

 

• Distància de seguretat. Es vetllarà per aconseguir que es mantingui el distanciament 
físic recomanat de 2 metres entre totes les persones que participen de l’activitat. En el 
cas d’espais d’ús compartit amb els altres grups, com ara les piscines on fer els jocs 
d’aigua o lavabos, es realitzaran torns per garantir aquesta separació mínima.  

 

• Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material. Es ventilaran els espais interiors 
un mínim de 3 vegades al dia. D’igual manera, es realitzarà una neteja i desinfecció dels 
espais diàriament. Pel que fa a les taules de les aules i del menjador es netejaran i 
desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. També el material 
emprat en les diferents activitats, després del seu ús.  

 

• Mesures sobre Seguretat Alimentària en els àpats. El menjar se servirà sempre en plats 
individuals i no podrà ser compartit entre els infants i joves. S’evitaran els utensilis d’ús 
compartit (safates, cistelles de pa,...), però es podran fer servir gerres d’aigua que seran 
servides per un responsable. Aquest mateix responsable vetllarà per la correcta neteja i 
desinfecció dels estris de cuina. 
 

Masia de Can Deu (Sabadell) l’11 de maig de 2020 


