
 

CRITERIS GENERALS 

CASAL D’ESTIU MADREMANYA 2020 

GRUPS 

Treballarem amb grups de convivència d’un màxim de 10 infants/adolescents. 

Cada grup tindrà assignat com a mínim un monitor/a, que sempre serà el 

mateix/a.  

El funcionament d’aquests grups de convivència permetrà, en cas de detecció 

d’un infant/adolescent amb simptomatologia compatible de la COVID-19, un 

ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de 

possibles contagis. 

 

SALUT I HIGIENE 

Es crea la figura del/la responsable de seguretat i higiene. N’hi haurà com a 

mínim un/a, format pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

que vetllarà pel compliment de les mesures.  

 

Prevenció:  

- Cada dia a l’arribada es farà un control dels símptomes i es prendrà la 

temperatura a cada infant/adolescent. Es farà un registre de les dades diari. 

Es facilitarà a les famílies un llistat de comprovació de símptomes que 

s’haurà d’informar al monitoratge diàriament.  

- La mascareta higiènica reutilitzable serà obligatòria portar-la al casal i 

només s’utilitzarà quan no es pugui respectar la distància de seguretat. 

- Es realitzarà de manera habitual el rentat de mans i abans i després de 

cada activitat. Es disposarà de sabó i gel hidroalcohòlic, paper d’un sol i 

cada infant/adolescent utilitzarà una tovallola petita individual.  

- Es respectarà el distanciament físic de dos metres.  

 

Neteja i desinfecció:  

- Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia.  

- Es netejaran i desinfectaran els espais diàriament. 

- Es netejarà i desinfectarà el material utilitzat després del seu ús.  



 

ENTRADA I SORTIDA 

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada i amb diferents punts 

d’accés a les instal·lacions.  

Abans de començar el casal s’informarà de quins seran els diferents punts 

d’accés i quines seran les franges horàries per grups de convivència.  

 

ESPAIS 

Delimitació d’espais:  

Es delimitaran bé les diferents zones del casal: espais per cada grup de 

convivència, espais comuns, espais d’entrada i sortida... 

Activitats: 

Afavorirem sempre que es pugui les activitats a l’aire lliure. Quan no sigui així, 

es vetllarà perquè cada infant/adolescent tingui l’espai recomanat de 4m2.  

 

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR 

 Absència de malaltia o simptomatologia compatible amb la Covid-19. 

 No convivència o contacte estret amb positius o persones amb 

simptomatologia durant els 14 dies anteriors. 

 Calendari vacunal actualitzat.  

 Amb patologies prèvies caldrà valoració dels serveis mèdics.  

 Per a reincorporar-se de nou  a l’activitat els infants/adolescents han d’estar 

asimptomàtics durant 48 hores en el cas de presentar símptomes no 

COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 

 

D’acord amb el document “Criteris generals per a l’organització de les 

activitats de lleure educatiu Estiu 2020” 

 


