Expedient intern d’acreditació d’adopció de
les mesures
Aquest document pretén ser un resum de les mesures que s’aplicaran amb motiu de la
pandèmia de covid19, que actualment encara pot afectar els usuaris i personal de les
nostres instal·lacions. Aquest expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures
consisteix en un compendi d’elements acreditatius per al compliment de les mesures
establertes i que s’indiquen en el Protocol específic per a casals d’estiu així com els
Criteris generals per a l’organització d’activitats de lleure eductiu de l’estiu 2021
redactat per la Direcció General de Joventut.
Des de Lleureducat seguim els criteris generals per a l'organització de l'activitat de
casals d’estiu establerts per la Generalitat de Catalunya, en el context d'excepcionalitat
derivats de la pandèmia de la Covid-19.
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MESURES CONCRETES A APLICAR A L’ACTIVITAT DE CASALS D’ESTIU

1. Dimensió pedagògica
Incorporarem al disseny educatiu de les activitats l’experiència del COVID-19 per
enriquir aquestes activitats.
Inclourem activitats específiques de sensibilització, seguint el nostre estil dins de
l’activitat, fomentant els valors de la cooperació i la igualtat, així com la pràctica d’esport
com a estil de vida saludable. I a més a més treballarem aquests aspectes basant-nos en
aquests aspectes:

Acompanyament emocional i escoltar, més que mai, els nens i nenes i les adolescents,
amb les seves inquietuds, pors i també propostes. Realitzarem activitats que treballin
les emocions, que connectin amb allò viscut, que comparteixin, i que mobilitzin els valors
de la cooperació, la solidaritat, l’ajuda mútua, valors tots ells molt presents a les
activitats de lleure educatiu.
Recuperar la convivència presencial amb altres infants i joves. S’ha de promoure que els
i les participants de les activitats siguin part activa en la preparació de les activitats.
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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 recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les
amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.
L’aprenentatge d’una nova manera de relacionar-nos mantenint un distanciament físic.
Per això, i des d’una vessant pedagògica, incorporarem al disseny educatiu de les
activitats, l’experiència COVID-19, i enriquir aquestes activitats amb nous aprenentatges
i experimentacions, treballant entre altres qüestions:
-

L’acompanyament emocional

-

El treball del dol

-

La gestió de la incertesa i la por al desconegut.

2. Mida dels grups
L’activitat compte amb un màxim de 120 participants ja que és el que permet l’espai
disponible segons la ràtio general de 4m2 per participant.
En aquesta ràtio de m2/participant, no s’hi comptabilitzaran els dirigents i s’ha fet en
termes totals de l’activitat (segons la superfície útil de l’equipament) i no sectoritzat per
cada unitat de convivència.
El disseny de l’activitat estipula que l’organització dels grups de convivència serà de, com
a màxim 10 participants.
Cada grup comptarà amb el seu/seva monitor/a assignat/da, que vetllarà pels infants
en tot moment i dinamitzarà les activitats.
Els grups s’actualitzaran a cada torn de l’activitat (període d’organització de l’activitat
d’una setmana).
L’activitat es segmenta en 3 horaris (9-13h; 9-15h; 9-17h). L’organització dels infants
s’organitzarà seguint aquests horaris sempre que es pugui. En tots els casos,
s’organitzarà la configuració dels grups de convivència de cada segment (màxim 10
participants per grup) de manera que s’asseguri la traçabilitat.
Els infants hauran de portar la mascareta posada en entrar a l’activitat, un cop estiguin
al seu espai, podran realitzar les dinàmiques i activitats sense, sempre i quan es realitzi
en aquest espai assignat.
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Dirigent corretorn
Es permet la figura del dirigent “corretorn” que substitueix o completa la jornada del
dirigent del grup de convivència. Aquesta figura pot actuar en un màxim de 2 grups de
convivència que sempre seran els mateixos al llarg de la setmana.

Adaptació de les activitats
-

Grups de convivència (10 infants)

-

Desinfecció d’espais i material

-

Rentat de mans abans i després de cada activitat

-

Caldrà vetllar perquè en les activitats es mantingui la distància física de 2 metres
entre totes les persones.

-

Preferiblement es faran activitats a l'aire lliure (si no és possible es vetllarà
perquè tinguin l'espai recomanat de 4m /infant).

3. Distància física recomanada.
Cal afavorir que es respecti aquesta distància en les diferents activitats que es vagin
programant. Aquesta distància física segueix les recomanacions del document “Com
interpretar i afavorir 2 metres de distància física en la educació en el lleure”
Prioritzarem en els moments quotidians aquesta distància s’hagi de garantir de manera
especial: moment de presentacions del dia, àpats, serveis, moments d’higiene,...
Totes les activitats estan programades tenint en compte aquesta perspectiva:
manualitats amb espais que permeti la distància, grans jocs i adaptació d’esports que
permeti la distància...
Per aquells moments en que els dirigents/monitors no puguin mantenir la distància,
caldrà que es dugui la mascareta.
L’activitat comptarà amb una graella d’espais i grups, que ens permetrà:
-

Identificar els grups de convivència

-

Identificar l ’espai que utilitzaran durant els diferents moments del dia.

Aquesta graella pot organitzar-se per espais, grups o moments del dia.
Veure Annex1
Veure Annex 2 i 2.1
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Declaració responsable per a la participació famílies.
Des de Lleureducat facilitarem a les famílies el model de “Declaració responsable”, que
acreditarà l’estat de salut del participant.
Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les famílies a comunicar qualsevol canvi en
aquest estat de salut i a comunicar, diàriament l’estat del participant.
A la declaració responsable per a la participació caldrà afegir-hi la informació principal
sobre les mesures de prevenció i i consentiment per a les actuacions necessàries si
apareix un cas de simptomatologia compatible amb la Covid19.
Calendari vacunal al dia (altament recomanable).
Aquest és el model de declaració responsable.
Lleureducat és fa responsable de que disposa de totes les declaracions
responsables,degudament signades, de tots els participants a l’activitat. També la
fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes o una declaració responsable conforme
s’està al dia de les vacunes pròpies de l’edat del participant

Veure Annex 3

4. Entrades i sortides
Organitzarem les entrades i sortides establint torns de 10 minuts per cada unitat de
convivència/grup. En alguns torns, es podran simultaniejar l’entrada i sortida de dos
grups de convivència al mateix temps sempre i quant tinguin una distància d’almenys 10
metres i es pugui garantir la distància física de 2 metres.
Les entrades es realitzaran pel carrer Eugeni d’Ors
El dimecres de la setmana anterior al torn del casal, es comunicarà a les famílies l’hora i
el lloc d’entrada i sortida a l’activitat.
S’establirà un circuit de circulació d’entrada i sortida a l’escola per evitar aglomeracions
i encreuaments de persones.
Mesures concretes entrades:
-

Cal solució hidroalcohòlica a l’entrada

-

Checklist de comprovació de símptomes Tal i com estableix el departament de
joventut en la web www.estiuamblleure.cat “En el cas dels Casals d’Estiu la
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comprovació l’han de fer les famílies i, en el moment d’entrada de l’infant al
casal, declarar verbalment que l’han fet. En base a aquesta declaració verbal la
de la família, s’anotarà a la “Graella de Registre”. S’utilitzarà la graella
comprovació de símptomes facilitada pel departament de joventut
-

Els infants hauran de portar la seva pròpia mascaretes posada

-

És obligatori l’ús de mascareta per les famílies que entrin a l’escola.

-

S’evitaran les aglomeracions i es vetllarà perquè es respecti la distància de
seguretat.

SEGURETAT I HIGIÈNE
La figura del responsable de prevenció i higiene
El document de “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu
2020” estableix la figura del “responsable de prevenció i higiene”.
Aquesta persona/es responsable o responsables seran designats d’entre aquells
dirigents que conformin l’equip de dirigents, sense necessitat d’haver d’incorporar
persones diferents, en aquest cas seran el Director i el Coordinador de l’activitat, que
realitzaran la formació dirigida per la Direcció General de Joventut.

La funció d’aquestes persones dins de l’activitat és la de vetllar pel compliment de les
mesures establertes en aquest protocol i disposar els elements acreditatius de la seva
implantació. Prèviament a la realització de l’activitat hauran d’haver contactat amb el
recurs sanitari bàsic de la zona (majoritàriament CAP). En aquest cas el CAP de la
Maternitat

5. Prevenció de l’àmbit de salut
Habilitarem punts de rentat de mans i que aquest rentat es faci de manera sistemàtica
(cada grup tindrà el seu lavabo assignat) i amb disponibilitat de sabó i paper secant
d’un sol ús. Si algun participant vol portar la seva pròpia tovallola, garantirem que
aquesta es guarda sempre en un lloc definit i propi (la seva bossa) que eviti que es
barregi amb d’altres.
Disposarem de solució hidroalcohòlica en punts estratègics (entrades i sortides, lavabos,
entrada i sortida del menjador…).
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L’ús de mascaretes serà obligatori en:
-

El transport (segons es defineix en el punt d’aquest protocol.)

-

Els moments en els que no sigui possible ni viable mantenir la distància física
recomanada.

-

Personal distint a l’equip dirigent quan entri en contacte amb els grups (amb o
sense distància física recomanada).

Per la resta de supòsits, no es necessari l’ús de mascaretes.
En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta s’ha d’entendre mascareta higiènica
reutilitzable. En el cas dels infants participants, l’han d’aportar ells/es des de casa.
Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat de comprovació de símptomes que caldrà ser
emplenat abans de portar el participant a l’activitat. En aquesta llista també s’hi anotarà
la temperatura del participant .
L’entitat disposa d’un estoc de mascaretes, per tal que si cal fer una intervenció
d’apropament a un infant, se la posin de manera immediata.

Casos d’atenció preferent d’un infant en un grup
En cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o
emergència que obligui à absentar-se al seu dirigent, el dirigent d’un altre grup de
convivència es podrà fer càrrec dels 2 grups (el seu i el que el dirigent s’ha hagut
d’absentar) només durant el temps mínim imprescindible i usant mascareta.

6. Pla de confinament
Des del Departament de Salut es facilita el pla de confinament davant d’un cas sospitós
de COVID-19. Aquest és el pla de confinament extret d’aquest document:
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Pla de confinament davant d’un cas sospitós:
1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l separa de la
resta de companys/es.
2. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup
completaran la jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups.
3. El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona monitora
d’aquell grup) es quedaran a casa en espera de resultat.
4. A l’arribada del resultat:
a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona monitora del
grup) poden reprendre l’activat de lleure
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b. b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels
serveis sanitaris (els infants de la unitat de convivència i la persona
monitora del grup hauran de seguir en quarantena fins a completar 14
dies).
Els mecanismes adoptats per Lleureducat davant d’un cas sospitós són els següents:
Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la coneixença d’un cas
Quan un/a monitor/a tingui la sospita que algun infant té símptomes relacionats amb
la COVID-19, aquest actuarà mitjançant el protocol següent:
1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l separa de la
resta de companys/es.
2. El monitor/a del grup de convivència també es posarà la mascareta i guants en
cas de no garantir la distància física recomanada.
3. El monitor/a avisarà el coordinador de l’activitat de la situació
4. El coordinador de l’activitat, amb la mascareta i els guants posats, acompanyarà
a l’infant a un esapi reservat per aquest casos i realitzarà una comprovació de
símptomes.
5. En cas d’haver marcat una o diverses caselles ens posarem en contacte amb les
famílies per què vinguin a recollir a l’infant i es posin en contacte amb el cap o
truquin al 061.
Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats
La comunicació amb les famílies en aquest cas es realitzarà per trucada telefònica.
En cas que l’infant mostri simptomatologia relacionada amb la COVID-19, La família
recollirà l’infant i es posarà en contacte amb el seu CAP de referència o trucarà el 061.
Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de dades de
traçabilitat
Disposem de les dades de traçabilitat que posem a disposició del Servei de Vigilància
Epidemiològica en cas de ser necessari.
Identificació de la zona d’espera (abans de l’abandonament de l’activitat)
La zona d’espera serà una aula situada a la planta baixa de l’escola. Aquesta aula
romandrà tancada sempre, i només es farà servir per aquest cas concret.
En cas de ser utilitzada, un cop finalitzat el procés, aquesta serà netejada i desinfectada
seguint els protocols.
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Veure Annex 4, 4.1 i 4.2

Gestió de baixes i abandonaments
-

La recollida de participants que causin baixa o abandonament sempre s’haurà de fer
amb seguretat, en una zona externa al recinte de l’activitat (i garantir que la persona
que fa la recollida no tingui contacte amb la resta de participants).

-

Caldrà recordar a la persona responsable del o de la participant l’obligació de
mantenir informada l’entitat organitzadora de possibles símptomes compatibles
amb la COVID- 19 durant els posteriors 14 dies.

5. Neteja i desinfecció
La neteja i desinfecció dels espais es fa seguint les directrius dels següents protocols:
-

Neteja i desinfecció de locals de concurrència humana

-

Neteja i desinfecció d’espais exteriors de concurrència humana

A cada espai que s’utilitza per a l’activitat (s’entén com a espai les sales, blocs de sales,
menjador/s, ..) penjarem una graella que permeti anotar i registrar el moment en que
s’ha netejat i desinfectat. Aquesta desinfecció i neteja anirà a càrrec del personal de
neteja i serà supervisada pel responsable de Seguretat i higiene de l’activitat.
Acreditarem que s’ha netejat i desinfectat diàriament, o en el cas dels espais/menjador,
després de cada torn/àpat. Mitjançant la graella per a la planificació de la neteja i
desinfecció d’espais on es fan activitats d’educació en el lleure.

Mesures:
-

Disposarem de gels hidroalcohòlics a l’entrada de cada espai que s’utilitzi.

-

Els lavabos seran els punts de rentats de mans amb sabó i paper d’un sol ús.

-

Col·locarem senyalitzacions i cartells informatius per tota la instal·lació per
recordar les principals instruccions de seguretat i higiene.

-

Ventilarem els espais un mínim de tres cops al dia durant deu minuts, a més a
més de la ventilació a l’inici i finalització de la jornada.

-

També desinfectarem i netejarem les caixes, armaris, espais on s’organitza el
material.

Per aquells materials d’ús individual molt freqüent i quotidià, com poden ser llapis de
colors, tisores i material de tallers, cada infant el tindrà reservat de manera particular .
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(De la mateixa manera que succeeix amb el necesser, mudes I els estris d’higiene
personal).
Veure Annex 5

6. Alimentació/Menjador
El servei de menjador es realitzar mitjançant una empresa externa de càtering. Es
demanarà tenir els protocols actualitzats a l’empresa proveïdora abans del servei.
Establirem un punt de recepció amb l’empresa de servei de càtering en el que no calgui
contacte físic.

Menjador
-

Reducció de l’aforament màxim del menjador

-

Organització de torn per mantenir la distància física recomanada.

-

Les entrades i sortides al menjador es faran esgraonadament per grups de
convivència i mantenint la distància física recomanada

-

Rentat de mans previ i posterior al dinar.

-

Els infants hauran de seure a les ocupant el 50% de les taules i deixant 1m entre
cada taula, segons les directrius del Departament de Salut.

-

El menjar serà emplatat pels responsables de seguretat i higiene de l’activitat.

-

No es faran servir estris compartits com setrilleres, salers, etc…

-

Es desinfectaran els espais d’un torn de menjar abans que entri l’altre.

-

Ventilarem l’espai un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia.

-

Em menjar es servirà de forma individual i no podrà ser compartit.

-

Es poden fer servir gerres d'aigua, que les servirà un monitor/a

Recollida, neteja i desinfecció
-

Cal col·locar dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la cuina i del
menjador. Caldrà rentar les mans a l´entrada i a la sortida.

-

La neteja i desinfecció de taules s’hauria de fer després de cada ús. (SSP180520).

-

El personal de neteja i cuina accediran als espais preferentment quan estiguin
buides d’usuaris,

-

Cal ventilar el menjador un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia. (SSP180520).

-

Netejar i desinfectar 3 vegades diàries, especialment totes aquelles superfícies
susceptibles de ser tocades amb les mans: passamans, manetes de portes,
aixetes, interruptors...
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-

Es penjarà al costat de l’accés principal un full on hi consti el registre de les
neteges i desinfeccions diàries per part del personal de neteja de les
instal·lacions.

Els grups de convivència es disposaran a les taules de la següent manera:

7. Desplaçaments
En cas de que finalment realitzem sortides i/o ens desplacem a la piscina es realitzaran
seguint les indicacions de la guia transport infants facilitada per la generalitat.
En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en
autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d'anar
asseguts, es podran fer servir la totalitat dels seients. Quan el nivell d'ocupació ho
permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris. Caldrà utilitzar mascareta.
Així mateix, l’empresa encarregada del transport, ens facilitarà un document de
responsabilitat d’adopció de les mesures de seguretat i higiene.
Tots els ocupants han de dur mascareta.
Es prendrà com a referència el protocol específic de transport escolar.
-

Transport públic: Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la
mascareta col·locada i seguir les indicacions generals per a l’ús del transport
públic. En aquelles estacions que disposin d’ascensor, cal evitar-ne la utilització
si no és estrictament necessari. Preferentment, no utilitzarem aquest transport.

Veure Annex 6
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8. Altres protocols específics
Des de la Direcció General de Joventut i el Departament de salut es facilitaran els models
d’altres protocols que se citen al document “Criteris generals Procicat”, com poden ser:.
-

Manipulació d’aliments. (Només en el cas d’activitats amb dret a cuina)

-

Neteja i desinfecció.

El/s responsables/s de prevenció i higiene han de ser coneixedors d’aquests protocols i
fer-ne les adaptacions pertinents i han de garantir les condicions per ser acomplerts de
manera efectiva.
Lleuresport ha enviat una Declaració responsable, a través de tràmits gencat i signada
electrònicament, conforme ha protocol·litzat els aspectes citats del document “Criteris
generals Procicat”.
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