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ELEMENTS GENERALS 
RESPONSABLES DE PREVENCIÓ I HIGIENE 

 RESPONSABLES I FORMACIÓ.  
Maria Assumpció Baró Solani (responsable del Centre d’esplai i de les colònies). 
Formació el dia 10 de juny de 2020 
Miquel Àngel Barrabeig Dols. Formació el 9 de juny de 2020 
Maria Oset Piñeiro. Formació el 22 de juny de 2020 
Estel Mingo Sánchez. Formació el 22 de juny de 2020 

 PROTOCOL DE COMUNICACIÓ DELS RESPONSABLES AMB SALUT PÚBLICA 
En cas necessari, el contacte amb els responsables de Salut Pública és Maria Assumpció 
Baró Solani, per a la traçabilitat compta amb la col·laboració dels altres responsables de 
prevenció i higiene. 

DOCUMENTACIÓ DELS PARTICIPANTS I EQUIP DIRIGENT 
De cada participant: 

1. Fitxa inscripció al curs d’esplai: autorització, dades familiars, dades del 
participant i observacions mèdiques 

2. Declaració responsable de no tenir símptomes ni contactes amb COVID-19 

3. Autorització per al tractament de les dades de caràcter personal 

4. Còpia de la targeta de la Seguretat Social 

De cada responsable: 

1. Declaració responsable de no tenir símptomes ni contactes amb COVID-19 

2. Titulacions adients per a la realització d’activitats de lleure amb menors 

3. Altres certificats de cursos i capacitacions realitzades (per exemple responsable 
de prevenció i higiene, absència de delictes de natura sexual…) 

GRUPS ESTABLES PER A GARANTIR LES MESURES DE DISTÀNCIAMENT 
Aquest curs d’esplai funcionen 5 els grups estables, organitzats per grups d’edats, els 
components de cada grup són nens i nenes, adolescents i els seus monitors. Cada grup 
estable funcionarà sense barrejar-se (infants i monitors/es) amb els altres grups. 

Per poder participar de les activitats de l’esplai en un grup estable, cal haver seguit el procés 
d’inscripció i haver aportat la documentació requerida. 

Les famílies tenen l’obligació de comunicar les incidències escolars COVID-10 del grup classe 
del seu fill. 

No es poden fer activitats amb les famílies. 

PROCEDÈNCIA DE PARTICIPANTS 
Els participants són originaris residents de la ciutat de Barcelona, viuen a prop de l’esplai i 
van a escoles properes (Escola Arrels, La Salle, Congrés, Escola Dr. Ferran i Clua, Institut 
Alzina, Escola Guinardó…). 
L’equip de monitors/es resideix a la ciutat de Barcelona o s’hi desplaça a estudiar. 
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ESPAIS ON ES REALITZARAN LES ACTIVITATS 
Les activitats de cada grup, preferentment es faran a l’aire lliure (patí de La Salle Congrés, 
places i parcs del barri i de la ciutat, sortides i excursions). 

Quan el temps no permeti fer les activitats a l’aire lliure, quan l’activitat ho requereixi, farem 
ús de les aules de la planta baixa de la Salle Congrés, de l’espai cobert de l’antic gimnàs tocant 
a la parròquia. Si és necessari, puntualment, la Sala d’actes o alguna aula del primer pis. Ens 
desplaçarem seguint les indicacions del director del centre. 

Les excursions de cap de setmana que realitzarem durant el curs d’esplai, seguirem la 
normativa del protocol específic per a colònies, en compliment del Decret 267/2020. 

En compliment de la normativa COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure 
durant el curs, no podrem fer ús del local de l’esplai amb els grups estables de l’esplai. El seu 
ús serà exclusiu com a magatzem del material de l’esplai, del material preparat per cada 
activitat i del material de neteja i desinfecció de cada grup. Els monitors i monitores de cada 
grup poden fer la reunió del seu grup estable de monitors/es, sense coincidir amb altres 
grups, a la sala de dalt, ben ventilada, responsabilitzant-se de la neteja i desinfecció de la sala 
i del material que facin servir. 

ÚS DEL TRANSPORT DISCRECIONAL, SORTIDES I EXCURSIONS 
Es farà ús del transport públic, metro, bus, trens, garanteixen la normativa de neteja i 
desinfecció COVID-19. 

Per al transport d’anada i tornada a les cases de colònies es farà servir un autocar 
discrecional, autocar companyia Guinbus, que compleix les normatives específiques per a 
transport en ocasió del COVID-19.  

Seguint la normativa COVID-19, de l’ús de mascaretes en el transport públic i en el 
discrecional. 

 

ORGANITZACIÓ GENERAL  

ORGANITZACIÓ  DE GRUPS ESTABLES  
Funcionaran 5 grups estables, organitzats per grups d’edats, de nens, nenes, adolescents, 
participants i els seus monitors i monitores. 

Els grups estables realitzen les activitats preferentment les tardes dels dissabtes, les sortides 
de dia poden ser en dissabte o diumenge i les excursions en cap de setmana. 

Cada grup estable funcionarà sense barrejar-se (infants i monitors/es) amb els altres grups. 

A l’inici de l’activitat, un monitor o monitora del grup estable, cada dia farà el control 
d’assistència dels participants: infants i monitors/es, quedarà recollit en el full registre 
assistència. 

Cada grup té la seva pròpia programació d’activitats i farà servir espais diferents per tal que 
evitin el contacte amb els altres grups estables. 

Es mantindran les distàncies socials dintre el grup i entre grups. 

És obligatori l’ús de mascaretes de tots, atenent a les indicacions actuals. 
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ENTRADA I SORTIDA DE LES ACTIVITATS 
Punt de trobada del grup estable: Per tal d’evitar aglomeracions es recomana que sigui un 
familiar adult qui acompanyi el nen fins el punt de trobada del grup estable, a l’esplanada de 
la parròquia, espai previ a l’accés al pati de La Salle Congrés. 

Entrada: un monitor de cada grup estable, en diversos punts separats de l’esplanada, recollirà 
els infants del seu grup estable, passarà llista d’assistència. Seguint un ordre, cada grup 
accedirà per la porta de la reixa (la de l’esplanada) al pati de La Salle Congrés, des d’on es 
desplaçaran al lloc on faran l’activitat aquella tarda. 

Sortida: cada grup estable, seguint un ordre, sortirà del pati per la porta de la reixa amb un 
monitor del seu grup i es desplaçarà a l’esplanada de la parròquia, al punt de trobada del 
grup, on el familiar recollirà el seu fill o filla. 

Els infants i adolescents que no venen acompanyats per un familiar, es trobaran en el mateix 
punt de trobada que el seu grup estable.  

Quan el punt de trobada sigui un altre es comunicarà prèviament a les famílies. 

En accedir al pati de l’escola per a realitzar les activitats, cada grup farà el rentat de mans i 
es donarà les indicacions del lloc o espai del pati on es realitzarà l’activitat aquella tarda. Si 
un grup estable una tarda d’esplai no farà les activitats a l’escola, es desplaçaran des del punt 
de trobada al lloc on realitzarà l’activitat aquella tarda. 

AULES PER A ACTIVITATS D’INTERIOR 
A l’aula, a les classes, es garanteix la distància d’1,5 metres de distància entre els membres 
del grup estable. 

Si un grup fa ús d’una aula, aquest es responsabilitzarà de la ventilació (10 minuts), neteja i 
desinfecció. 

Si un altre grup estable fa servir el mateix espai, caldrà que hi hagi un interval de 5 minuts 
entre els grups després de la neteja i desinfecció. 

Amb temps, es farà la previsió de l’espai físic que necessita cada grup estable per fer les 
activitats i així poder fer un quadrant dels espais. 

ESPAIS EXTERIORS: PATIS, PLACES I PARCS 
Es farà un quadrant d’ús dels espais exteriors en el que els grups faran les activitats previstes.  

Si coincideixen dos grups estables o més, en un espai a l’aire lliure es mantindran les 
distàncies de 2 metres entre diferents grups estables. 

A l’entrada i sortida del pati de La Salle Congrés es procurarà un accés esglaonat, separant 
per un interval de temps per cada grup estable. Sent obligatori la higiene de mans i  l’ús de 
la mascareta a partir dels 6 anys. 

MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 OBJECTES D’US PERSONAL NO COMPARTIT (MOTXILLA PETITA) 
Cada participant i monitor/a portarà una motxilla o bossa amb els seus objectes  d’ús 
personal. 

Una relació d’aquests objectes són: cantimplora amb aigua, necesser amb una 
mascareta de recanvi, sabó de les mans i tovallola petita, estoig com els de l’escola amb 
llapis, goma, colors...  i el material d’ús personal que s’indiqui amb antelació, segons 
l’activitat. 
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 OBJECTES D’ÚS COMPARTIT 
El material d’ús compartit el prepararan els monitors/es de cada grup estable, abans i 
després d’utilitzar-lo cal desinfectar-lo i deixar-lo assecar. 

 

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ 
ESPAIS ASSIGNATS ALS GRUPS ESTABLES 

Cada grup estable es fa càrrec de la ventilació, neteja i desinfecció habitual amb aigua amb 
lleixiu o alcohol, dels espais interiors que fa servir, abans i després de cada ús.  

S’explicaran els conceptes de ventilació, neteja i desinfecció i els infants ajudaran en la 
desinfecció de superfícies (taules, cadires, interruptors, manetes...) amb acompanyament 
dels seus monitors/es. 

Un dels monitors o monitores de cada grup estable prepararà el material de neteja i 
desinfecció abans de l’inici de l’activitat. Portarà el material de neteja a l’escola, en tindrà 
cura del mateix i del seu ús i en acabar la tarda d’esplai el desarà a l’esplai. 

PUNTS DE RENTAT DE MANS I GEL HIDROALCOHÒLIC 
El dispensador de gel hidroalcohòlic estarà disponible a l’entrada del pati. 

A la pica dels lavabos hi ha sabó líquid per a les mans. 

PRODUCTES QUE ES FAN SERVIR 
Per a la neteja es fan servir productes d’ús domèstic. (sabons, tensioactius, netejavidres..). 

Per a la desinfecció farem servir una dissolució d’aigua amb lleixiu per a superfícies (taules, 
cadires, bancs) i alcohol repartit amb baieta per a petites superfícies (poms/interruptors...).   

REGISTRE DE LA NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ESPAIS  
Cada grup anotarà a la graella l’espai interior que hagi utilitzat i el registre de la neteja 
realitzada. 

 

PREVENCIÓ EN ÀMBIT DE SALUT 

COMPROVACIÓ DE SIMPTOMES 
Els monitors i monitores de cada grup estable estan atents a la salut i benestar general dels 
participants del seu grup.  

Es portarà un registre de la temperatura corporal diària, en les excursions de cap de setmana, 
preferentment presa de temperatura després de l’esmorzar.  

Els responsables de prevenció i higiene faran el seguiment del seu compliment. 

ÚS DE MASCARETES 
Cada participant i cada monitor ha de portar ben posada, la mascareta, que és d'ús obligatori 

en les activitats de grup estable i també a l’autocar. Si el grup de Petits és de nens i nenes 

entre 5 a 7 anys es generalitzarà l’ús de la mascareta que serà obligatòria per a tothom. 

Estarem atens a la normativa sobre l’ús de les mascaretes i ens regirem per la normativa. 



 

RESUM DE PROTOCOLS Esplai El Drop – Curs d’esplai 2020-2021 pàg. 5 

RENTAT DE MANS 
Tot i el seguiment de les indicacions i normes, pensem que és una activitat a explicar i 
potenciar. 

Cada participant i monitor/a tindrà sempre a prop seu una bossa o motxilla petita amb – com 
a mínim – el sabó líquid per a les mans i una tovallola de mans d’ús exclusiu. 

 

PLA DE CONFINAMENT I COMUNICACIÓ A LA FAMÍLIA  
En cas que un infant o monitor/a manifesti símptomes compatible amb COVID-19 els 
monitors/es del grup estable ho comunicaran als responsables de prevenció i higiene. 

En cas de símptomes compatibles amb COVID-19 caldrà aïllar el participant de la resta dels 
grup i avisar a la família immediatament, tasca que farà un dels responsables de prevenció i 
higiene. 

Cal comunicar-ho també a la responsable del centre, Assumpta Baró i Solani, que farà les 
gestions que calgui segons situació i ho comunicarà a Pere Vivancos, director de La Salle 
Congrés. 

 

ORGANITZACIÓ DESPLAÇAMENT AMB AUTOCAR       
PUNT DE TROBADA AMB LES FAMÍLIES A LA SORTIDA 

EL punt de trobada és a la plaça del Congrés Eucarístic. 

Cada grup estable es trobarà a la pl. del Congrés amb els monitors/es del seu grup. Cada 
participant seguirà les indicacions dels seus monitors i monitores. Un dels monitors/es de 
grup serà el responsable de controlar el llistat de participants, recollir la documentació i 
indicar en quin moment poden portar les motxilles a l’autocar i després accedir-hi. 

Amb l’ajuda de les persones indicades es carregaran les motxilles i els paquets en el 
portaequipatges de l’autocar. Aquestes rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans i 
després de la càrrega. 

PUJADA A L’AUTOCAR (anada) 
Es pujarà a l’autocar per grups estables, seguint l’ordre que s’indicarà. 

Els monitors i monitores cuiden que es portin ben posades les mascaretes durant tot el 
trajecte, i es distribueixen en els seients entre els nens del seu grup.  

ARRIBADA I DESCÀRREGA 
D’una manera similar a la sortida, es baixarà de l’autocar per grups estables que s’agruparan 
de manera separada uns d’altres fins que totes les motxilles estiguin descarregades i 
agrupades per grups i l’autocar hagi sortit. 

PUJADA A L’AUTOCAR (tornada) 
Es fa per grups i es comprova que cada participant i responsable porta la mascareta posada 
durant tot el trajecte. 

ARRIBADA I TROBADA AMB LES FAMÍLIES 
Evitarem que les famílies s’apropin a l’autocar. 
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En baixar de l’autocar, que es fa per grups, cada grup de monitors/es es dirigeix amb el seu 
grup estable a un lloc separat dels altres grups, a la mateixa plaça. 

Un parell de monitors/es descarrega l’autocar i agrupa les motxilles descarregades per grups. 

 

EXCURSIONS EN CASES DE COLÒNIES 
Seguirem la normativa del Decret 267/2020: protocol específic per a colònies. 

També la informació del responsable de la casa de colònies, per la distribució dels espais de 
la casa. 

Prioritzarem les activitats a l’aire lliure, caminades i passejades en contacte amb la natura. 

En els espais d’interior: dormitoris, menjadors i altres espais de la casa hem de fer una bona 
distribució dels espais, atenent a les característiques dels grups estables i la normativa del 
protocol específic per a colònies. 

Hem de fer la ventilació, neteja i desinfecció dels espais, amb la implicació dels grups estables 
que es responsabilitza dels espais que en fa ús. 

A tall d’exemple, tenim elaborat el resum de protocols de les colònies de l’estiu 2020 a la 
casa de colònies de Bagà.  

 

REUNIONS DE L’EQUIP DE MONITORS 
Les reunions de tot l’equip de monitores i monitors es prioritzarà realitzar-les per mitjans 

telemàtics. 

Les reunions que per la seva dinàmica i activitats previstes s’hagin de fer presencialment es 

prioritzarà de fer-les en espais oberts, a l’aire lliure, a sota els porxos del pati de la Salle 

Congrés, tot mantenint les distàncies socials i amb la mascareta, en compliment de les 

distàncies de seguretat.  

Les reunions es poden fer a la sala d’actes o aules de la planta baixa si fa fred per fer-les al 

porxo, o si no es poden complir les distàncies socials a la sala gran de l’esplai. 

Quan sigui necessari fer la reunió en un espai tancat, s’aplicarà el protocol de ventilació, 

neteja i desinfecció dels espais i es respectaran les distàncies de 1,5 metres de distància. 

Els monitors i monitores que assisteixin a la reunió presencial de l’equip de monitors/es no 

presentaran símptomes COVID-19, segons normativa. 

Cada monitor/a farà la higiene de les mans i portarà mascareta obligatòriament. 

Les entrades i sortides a l’esplai on es faci la reunió, per evitar aglomeracions, es faran 

esglaonadament, un màxim de 10 persones, a 5-10 minuts de distància de temps. 

Quedarà registre d’assistència de les reunions de tot l’equip de monitores i monitors i de la 

neteja i desinfecció de l’esplai on s’ha fet la reunió. 
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ATENCIÓ DE LA SECRETARIA 
L’atenció dels pares i mares a secretaria es realitzarà al local de l’esplai. Es farà des de la 
finestra de la sala verda que dona al carrer. En algun moment puntual es farà des de l’escola. 

La informació i la documentació d’inscripció a l’esplai i a les activitats s’enviarà per @ a les 
famílies, que ompliran a casa i lliuraran a l’esplai. 

Per evitar aglomeracions al carrer, es concretarà un horari d’atenció i de lliurament de 
documentació, per grup estables. 

Quan es concreti un monitor de cada grup recollirà full de sortida dels participants del seu 

grup i els lliurarà a secretaria. 
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CRITERIS PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 EN LES ACTIVITATS 

DE LLEURE 

1. REQUISSITS PER PARTICIPAR-HI 
Els participants i els monitors/es no han de presentar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 ni haver estat en contacte amb una persona positiva durant els últims 14 dies. 

2. INSCRIPCIÓ PRÈVIA I CONTROL D’ASSITÈNCIA 

Caldrà realitzar una inscripció prèvia a l’activitat i portar un registre acurat de l’assistència 

d’infants, joves i monitors/es. 

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Les persones tutores dels participants hauran de signar un document conforme reuneixen 

els requisits, coneixen el context de la pandèmia i accepten l’obligació de comunicar les 

incidències escolars vinculades a la COVID-19 que afecti al grup classe de l’infant o jove. 

4. GRUPS ESTABLES 
Per tal de garantir la traçabilitat caldrà organitzar grups estables de funcionament sempre 

hauran de ser els mateixos. Es recomana no realitzar activitats en les que participen 

diversos grups estables. En cas de fer-ne caldrà garantir la distància de seguretat de 2 

metres entre grups. 

5. ÚS DE MASCARETES 
Tots els assistents majors de 6 anys hauran de fer ús de la mascareta obligatòriament 

durant l’activitat. 

6. DISTÀNCIA FÍSICA I RENTAT DE MANS 

Cal garantir la distància física d’1,5 metres entre totes les persones i el rentat freqüent de 

mans. En la mesura del possible cal prioritzar les activitats a l’aire lliure. També caldrà 

adoptar les mesures de neteja i desinfecció adaptades als espais interiors, garantir-ne la 

ventilació. 

7. PROTOCOL D’ENTRADA I SORTIDA 

Caldrà establir un protocol específic per les entrades i sortides de l’activitat per evitar les 

aglomeracions que haurà d’incloure la higiene de mans  i les entrades esglaonades. 

8. RESPONSABLE DE PREVENCIÓ I HIGIENE 

Com a mínim una persona de l’equip de monitores i monitors haurà d’haver superat la 

formació de Responsable de Prevenció i Higiene dissenyada i acreditada per la Direcció 

General de Joventut i el Departament de Salut. 

9. EXCURSIONS I SORTIDES 
Caldrà aplicar les mesures establertes als protocols específics de Colònies i Campaments 

de les activitats d’estiu 2020 segons escaigui. 

10. REUNIONS I ASSEMBLEES 
Hi podran assistir el nombre de persones que escaigui sempre i quan estiguin vinculades 

a l’organització i es desenvolupin respectant en tot moment les mesures descrites. No 

estan permeses les trobades lúdiques de monitores i monitors però sí les formacions. 


