
  
   

CAMPUS ESTIU C.E. LAIETÀ 
ESTIU 2021 

 

CRITERIS GENERALS PER LA ORGANITZACIÓ DEL 

LAIESTIU 2021 

 

El Laiestiu 2021, com a campus d'estiu, seguirà les recomanacions de 

prevenció del COVID-19 establertes per la Generalitat de Catalunya.  

Aquestes mesures, podran variar segons les modificacions dels 

protocols oficials del PROCICAT (Protecció Civil de Catalunya). 

 

ELS PARTICIPANTS  

Organització 

Grups de màxim 24 infants. (Al Laiestiu tenim rotacions de 2 

grups cadascuna d’elles). 

S'evitarà la trobada entre diversos grups de convivència. En cas 

que no es pugui evitar, es garantirà una distància mínima de 2 

metres entre cada grup. 

 

Requisits 

Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la 

mare, el tutor o la tutora de l'infant.  

No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 i no haver 

estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la 

malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de l'activitat. 

No estar a l'espera del resultat d'una PCR o una altra prova de 

diagnòstic molecular, sigui seva o d'un convivent.  

En el cas de participants amb patologies prèvies, la participació 

en l'activitat s'haurà de valorar prèviament pels serveis mèdics. 
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MESURES EN L'ÀMBIT DE LA SALUT 

Responsable de prevenció i higiene 

Mínim 1 membre de l'equip de dirigents vetllarà pel compliment 

de les mesures de prevenció i higiene.  

Tots els Responsables de Prevenció i Higiene hauran rebut una 

formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció.  

 

Comprovació de símptomes 

S'ha de comprovar diàriament l'estat de salut d'infants, 

adolescents i monitors/es per garantir que poden participar en 

les activitats de manera segura.  

En el cas dels infants, la comprovació l'han de fer les famílies i, 

en el moment d'entrada, declarar verbalment que l'han feta. 

 

ÚS de mascareta  

Serà obligatòria a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 

3 anys (si no hi ha contraindicacions).  

Totes les persones presents a l'activitat han de portar la 

mascareta durant la mateixa, incloent el moment de l'entrada i 

la sortida, independentment del compliment de la distància física 

de seguretat.  

Excepcions:  

Quan l'ús de la mascareta estigui contra indicat.  

Durant la pràctica esportiva en grups estables habituals 

"bombolla esportiva".  

 

Distància física de seguretat 

S'intentarà mantenir la distància física de seguretat en la mesura 

que permeti l'activitat 
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Espais  

Sempre que sigui possible, les activitats tindran lloc a l'aire lliure.  

En el cas d'espais compartits, es realitzaran torns i s'aplicaran 

mesures de neteja i desinfecció entre aquests o bé, es dividirà 

l'espai per sectors degudament senyalitzats. 

 

Neteja i desinfecció 

Instal·lacions: Diàriament  

Taules: Després de cada ús  

Espais interiors: Ventilació mínim 3 cops al dia durant 10 minuts  

Material: Kit de material d'ús exclusiu del grup 

Kit de material: S’intentarà que cada grup disposi de material 

esportiu i material fungible exclusiu. En el cas de material d'ús 

compartit, serà desinfectat després de cada ús. 

 

  Rentat de mans  

Tots els infants, joves i l’equip de dirigents faran un rentat 

adequat de mans amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic 

en les situacions següents:  

Abans d'accedir a l'espai de l'activitat 

Abans i després dels àpats 

Abans i després d'anar al lavabo  

Abans i després d'utilitzar material compartit  

 

Ús de dutxes i vestidors  

En l'ús de dutxes i vestidors s’han d’aplicar les mesures de 

neteja, desinfecció i ventilació recollides en els plans de neteja i 

desinfecció. 

En el cas d'impossibilitat, els infants no podran fer ús d'aquests 

espais. Aquest any, al Laiestiu, no dutxarem als infants. 
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Seguretat alimentària 

Personal específic.  

Àpats en plats o safates individuals. 

Evitarem utensilis d'ús compartit (cistelles de pa, etc.)  

Les gerres o ampolles d'aigua seran servides per un responsable.

   

ALTRES ASPECTES  

Entrades i sortides  

Es realitzarà aprofitant diferents espais a la instal·lació. 

 

Acollida matinal  

L'espai ha de permetre mantenir la distància interpersonal i, en 

tot moment, tant la persona responsable de l'acollida com els 

infants hauran de portar mascareta. 

 

Kit de material 

A l'inici del Campus, entregarem a cada infant un pack consistent 

en:  

Gorra  

Samarreta  

 

  Excursions  

En el cas d'haver de fer ús de transport, es farà amb autocar 

privat i seguint les recomanacions i mesures de l'empresa de 

transport. 

Es distribuirà als infants per grups bombolla, deixant un espai de 

separació entre grups si fos necessari.  

Es mantindrà una mateixa distribució tant a l'anada com a la 

tornada, realitzant un registre de la ocupació dels seients i 

identificant la posició de cada infant. 


