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MESURES DE PREVENCIÓ 
 

Cal tenir present que les mesures de prevenció s’actualitzaran o es veuran afectades 

en cas que la situació de pandèmia sigui diferent a la prevista fins al moment i en cas 

que se’ns informi des de la Generalitat de Catalunya o d’altres òrgans governamenta ls. 

Al mateix temps, s’ampliarà la informació o es detallarà específicament abans d’iniciar 

el Casal, i quan disposem de tots els documents necessaris.  

 

El que s’exposa a continuació es preveu seguint la normativa proposada pel Procicat en 

relació a les activitats de lleure durant els mesos d’estiu (2021).  

 

Participació en el Casal: 

 

● El Casal d’Estiu tan sols es podrà realitzar si es permet des del Govern Català.  

 

● Per a poder participar al casal els usuaris han de complir amb els següents 

requisits: 

○ Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb Covid-19 o 

amb qualsevol altre quadre infecciós.* 

○ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

○ No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita 

clínica d’infecció.  

 

* Per reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar assimptomàtics durant 

48 hores en el cas de simptomatologia no Covid-19 i 14 dies quan es tracti de 

simptomatologia compartida.  

 

• Per participar en l’activitat cal presentar una declaració responsable signada pel 

pare, la mare, el tutor/a legat o el propi participant si té 16 anys o més, de 

compliment de les condicions per participar en l’activitat de lleure.  

 

Espais i grups:  

 

● L’activitat comptarà amb places limitades per garantir tants participants com 

l’espai ho permeti, segons la ràtio establerta de m2  per participant (actualment 

2,5 m2), sense comptabilitzar-hi les persones dirigents.  

 

● L’organització del casal serà en grups de convivència (grups estables de 

funcionament) on com a màxim hi haurà 24 participants, segons el que marca la 

normativa. Aquests, seran de mínim una setmana i vetllaran perquè mentre duri 

l’activitat, els infants i adolescents del grup seran els mateixos, sense barrejar-

se. En qualsevol cas, pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposen 

els grups reduïts; per la nostra manera d’entendre i viure el lleure; així com per 

facilitar la traçabilitat i les mesures d’aïllament que calgui prendre, s’intentarà fer 
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grups d’aproximadament 15 participants. De nou, emfatitzar en què aquest 

nombre de participants no comptabilitza els dirigents que seran en funció de les 

ràtios de la normativa vigents, per tal de respectar el seu compliment.  

 

● Cada grup de convivència estarà format per infants en edats compreses a les 

franges d’edat corresponents a cada projecte de Casal (La Pinya, Petits Dracs, 

etc.), i tindrà entre un i dos monitors/es de referència, depenent de les edats i les 

necessitats del grup. Les persones dirigents de cada grup de convivència seran 

sempre les mateixes.  

 

● S’afavorirà i es respectarà, en la mesura del possible, la distància física 

recomanada, de 2 metres. Les activitats seran programades tenint en compte 

aquest distanciament, sobretot en espais tancats, però sense deixar de perdre 

el sentit del lleure (element educatiu i pedagògic). L’atenció a l’estat emocional i 

la salut dels infants i joves, per part dels monitors/es dirigents, hi serà present en 

tot moment adoptant les mesures necessàries.  

 

Dimensió educativa i pedagògica:  

 

● Les activitats que es duran a terme durant els mesos de Casal pretenen seguir 

la ideologia de l’entitat i garantir l’educació en el lleure, tenint en compte i 

garantint el compliment dels protocols establerts. Creiem en aquesta vessant 

educativa principalment enfocada cap al desenvolupament personal. Apostem 

per  l’aprenentatge a través del joc i les estratègies de comunicació; també, a 

conèixer i respectar les realitats dels companys/es i a prendre consciència del 

valor de les relacions, així com de les coses. Són aquests valors els que pensem 

que ens condueixen a construir una personalitat de l’individu justa, respectuosa 

i solidària,  quelcom totalment necessari en els temps en què vivim i que vindran. 

Alhora, introduirem activitats d’educació i acompanyament emocional, així com 

sensibilització entorn l’experiència personal dels mateixos infants viscuda durant 

el darrer any.  

 

Àmbit sanitari:  
 

● Tots els monitors i les monitores que treballin al casal faran una formació i 

estaran permanentment, durant l’estiu, en contacte amb el servei sanitari bàsic 

de la zona (el CAP). Es vetllarà pel compliment de les mesures establertes per 

la Generalitat de Catalunya i se’ls facilitarà recursos psicològics a tenir en compte 

pel propi benestar emocional i pel dels infants. Alhora, a cada Casal hi haurà 

persones responsables de prevenció i higiene acreditades per la Direcció 

General de Joventut, després d’haver realitzat una formació específica.  

 

● S’equiparan els lavabos amb el material necessari pel rentat de mans, que es 

farà de manera sistemàtica. Es proporcionarà sabó i tovalloletes o paper secant 

d’un sol ús. També, es disposarà de solució hidroalcohòlica. 
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● Serà obligatori l’ús de mascareta a partir dels 6 anys, amb independència del 

compliment de la distància física de seguretat, i recomanable a partir dels 3 anys 

(si no hi ha contraindicacions).   

 

● Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa, es recomana portar-ne 

una de recanvi.  

 

● Sempre que els objectius pedagògics i educatius de l’activitat ho permetin, es 

procurarà mantenir una distància física mínima entre els participants, que serà 

la que es defineixi a la normativa en cada moment. Alhora, sempre que sigui 

possible i les característiques de l’activitat ho permetin, les activitats tindran lloc 

a l’aire lliure.  

 

● En cas que hi hagi un cas de contagi, per part d’un infant o d’un monitor/a, el 

grup de convivència haurà de confinar-se a casa. Es podran reincorporar a 

l’activitat al cap de 14 dies.  

 

● Es netejaran i es desinfectaran els espais utilitzats per cada casal cada dia. 

Alhora, l’equip de monitors/es es farà càrrec de mantenir la ventilació dels espais 

periòdicament.  

 

● El material emprat en les diferents activitats s’utilitzarà i es desinfectarà seguint 

les mesures pertinents.  

 

● Les entrades i les sortides al recinte del Casal es faran de manera esglaonada i 

per diferents accessos. Caldrà mantenir la distància física recomanada. Abans 

d’iniciar el casal, cada setmana, s’informarà de l’horari i del lloc d’entrada i 

recollida.  

 

● Diàriament es comprovarà l’estat de salut dels participants al casal i dels 

monitors/es. Anirà a càrrec de les famílies, a través d’una llista de comprovació 

de símptomes que caldrà omplir abans de portar el participant a l’activitat.  

 

● Tots els infants i joves participants i l’equip de dirigents faran un rentat adequat 

de mans amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic en diversos moments de 

l’activitat, per garantir les mesures de seguretat. El Casal es compromet a 

disposar del material de desinfecció necessari en tot moment.  

 


