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PLA ESTRATÈGIC COVID19 
Mesures de formació, organització i actuació davant el COVID19. 

Elaborat segons els criteris del Departament d’Educació, adaptat a la realitat del lloc, 
prioritzant la seguretat dels participants i de l’equip de feina, i que serà d’obligada 
comunicació a tots els treballadors, entitats implicades, als participants i a les famílies. 

Data de realització: 1 de maig de 2021. 

1. REQUISITS D’ACCÉS A LES INSTALACIONS.

1.1 PARTICIPANTS. Perquè els participants puguin incorporar-se a l’escola d’estiu hauran de 
reunir els següents requisits: 

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

2. Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
3. Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia

compatible en els 14 dies anteriors.

En cas que participant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de 
manera conjunta amb la família o persones tutores, participant i el seu equip mèdic de 
referència i Entitats implicades, la idoneïtat de participar a l’escola d’estiu. 

Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 
1. Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport

ventilatori.
2. Malalties cardíaques greus.
3. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple tractaments

immunosupressors).
4. Diabetis mal controlada.
5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Abans del retorn dels participants a l’escola d’estiu, caldrà que contactin amb el director/a 
per saber si es podran incorporar a l’activitat. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia a l’escola d’estiu una 
declaració responsable, d’acord els següents models: 

• Declaració responsable participants menors d’edat (adjuntam model)

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut prenent-los la temperatura abans de sortir 
de casa per anar a l’escola d’estiu. En el cas que participant tingui febre o presenti algun dels 
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símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir-hi, i haurà d'informar al director 
i aquest als responsables de l’entitat organitzadora i promotora. 

1.2 PERSONAL. Perquè monitors/res i la resta del personal (administratius i coordinadors) 
puguin incorporar-se a l’escola d’estiu hauran de reunir els següents requisits: 

a) Emplenar la declaració responsable sobre condicions de vulnerabilitat, casos,
contactes estrets i simptomatologia de COVID19, la qual cosa permetrà identificar al
personal que podrà participar en les activitats presencials.

• Declaracions responsables personal (adjuntam model)

b) No trobar-se en els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert
l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la
hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.

** Aquestes no podran tenir activitat presencial a les activitats de l’escola d’estiu.

2. MESURES DE SEGURETAT: PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.

Tot el personal, participants i famílies que puguin accedir a l’escola d’estiu hauran de seguir 
les següents mesures sanitàries de protecció i prevenció: 

a) Distanciament físic de 2 metres.
b) Rentat sistemàtic de mans: abans d’entrar i de sortir, després d’anar al lavabo o

després de fer una activitat, i almenys una vegada cada 2 hores. Als lavabos
disposareu de sabó, paper per eixugar-vos i tirar a la paperera i gel hidroalcohòlic.

c) Ventilació dels espais, amb les finestres i les portes obertes.
d) Neteja i desinfecció diària dels espais utilitzats.
e) Evitar tocar: Interruptors i timbres (aparell electrònic), manetes i poms de portes,

finestres, armaris i arxivadors, baranes i passamans, d’escales i ascensors, ordinadors,
sobretot teclats i ratolins, aixetes o altres superfícies o punts de contacte freqüent.
Cas que es toquin, rentar-se les mans.

f) Ús de mascaretes.

3. ELS ESPAIS D’ÚS I ELS FLUXOS DE CIRCULACIÓ.

a) Cada grup de participants, que haurà de ser estable, utilitzarà sempre i cada dia la
mateixa aula, que li comunicarà el director de l’escola d’estiu, d’acord amb
l’organització del centre. I no es faran canvis d’aula ni es farà servir cap altre espai
tancat. Als espais oberts i amb la distància de seguretat necessària de 2 metres, es
podrà estar a un mateix espai (pati), però sense contacte físic entre els participants
de cada subgrup.
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b) No es permetran aglomeracions de persones a l’entrada ni a la sortida, als passadissos
o als lavabos. Hi haurà temps lliure als patis, però cada subgrup tindrà el seu espai
reservat i que no podrà utilitzar cap altre subgrup en cap moment. En qualsevol cas
s’observarà la distància de seguretat de 2 metres. L’entrada i la sortida a l’escola
d’estiu serà esglaonada i s’hauran de respectar les hores d’entrada i de sortida de
cada grup, que els comunicarà el director/a.

c) Els participants utilitzaran sempre material individual i, quan no sigui possible, aquest
s’haurà de desinfectar. Els documents en paper, ja sigui per tallers o passar el temps
lliure, serà individual i al finalitzar l’activitat es deixarà a un espai adient per tenir-ho
en quarantena durant 14 dies. Després, els seus propietaris podran agafar-ho i dur-lo
a ca seva dins una bossa de plàstic tancada i que es donarà a cada un. També es farà
amb els tallers que cada participant pugui fer dins el temps d’activitats.

d) No hi haurà servei de menjador, només es podrà dur carmanyola i dins  un espai
específic.

4. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID.

4.1. PARTICIPANTS. Davant la presència d’aquests símptomes en qualsevol participant, 
se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment 
d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu). 

En cas d’aparició de símptomes en un participant en la seva presència: 
1. Aïllar participant en un espai específic
2. Avisar pares, mares o tutors.
3. Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar a l’escola d’estiu

d’atenció primària.
4. Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
5. Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

4.2. PERSONAL. En cas d'aparició de símptomes en qualsevol personal del centre 
(monitors, administratiu, coordinador, i altres: neteja i altre personal): 

1. No assistir a l’escola d’estiu
2. Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
3. Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la

direcció del centre
4. Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu
seguiment per part del personal sanitari així com el dels seus possibles contactes.
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5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES.

- Tots els grups ocuparan els espais que l’entitat promotora posi a disposició, la resta
quedaran tancats.

- Per accedir i sortir de les instal·lacions es farà per grups, amb horaris diferents i a
diferents portes, sempre que sigui possible. Quedarà perfectament senyalitzat
mitjançant cartells, i seran espais separats.

- Els grups es distribuiran depenent de l’espai i complint amb les mesures de
distanciament.

- L’hora d’entrada i sortida de cadascun dels grups és la que es troba, de manera genèrica,
en el requadre següent, sempre mantenint mesures de distanciament i no aglomerant-
se a les entrades del recinte. En general, se dividiran els grups totals entre les dues portes.

Per l’atenció personalitzada de tots els participants i famílies, per part director de l’escola 
d’estiu, es seguiran les següents indicacions a tenir en compte: 

- Es farà de manera puntual i com a mesura excepcional i no continuada.
- Podrà ser individual o grupal (màxim 15 participants).
- S’haurà de demanar cita prèvia per correu electrònic i concretar dia i hora.
- Es faran servir els espais assignats i habilitats en cas que fos necessari.

GRUPS PORTA AULA HORA ENTRADA HORA SORTIDA 

1 

1 

A CONCRETAR 9.00 13.45 

2 A CONCRETAR 9.15 14.00 

3 A CONCRETAR 9.30 14.15 

GRUPS PORTA AULA HORA ENTRADA HORA SORTIDA 

4 

2 

A CONCRETAR 9.00 13.45 

5 A CONCRETAR 9.15 14.00 

6 A CONCRETAR 9.30 14.15 
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6. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.

Es farà difusió i formació entre l’equip treballador dels protocols, els procediments i mesures 
a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

Es tractaran les mesures més efectives per a preservar la salut dels participants i del l’equip 
de monitors. És una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a 
l’educació per a la salut. 

1. Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze.
2. Incidir en la importància d’un bon rentat de mans.
3. Així com en el distanciament físic.
4. I en la utilització correcta de les mascaretes.

És disposarà de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de 
prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la 
mascareta. 

6.1.- Distanciament físic. 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS 
recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els participants disposin 
d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre 
les persones als centres, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta 
imprescindible disminuir el nombre de participants per aula i mantenir grups reduïts i 
estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el monitors i la 
resta de personal en contacte amb cada grup de participants sigui sempre el mateix, sempre 
que sigui possible, si no fos el cas, el professional que tingui mobilitat entre grups, haurà de 
dur a terme un protocol de desinfecció sencer cada cop que canvi de grup. Així si apareix un 
cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments 
per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en 
intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. L’equip de 
monitors serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que 
pares i mares, o altre personal aliè, no accedeixin a l’interior del recinte escolar. 

6.2.- Rentat de mans 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels participants així com de 
l’equip de monitor. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una 
falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat 
dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal 
potenciar la higiene de mans. 
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- Als participants es requerirà rentat de mans:

1. A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
2. Abans i després del berenar
3. Abans i després d’anar al WC
4. Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
5. Després de tossir, esternudar o  tocar-se
6. Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta
7. Sempre que les mans estiguin visiblement brutes
8. Després d’usar o compartir espais múltiples

(En menors de 6 anys el gel o solució hidroalcohòlica s’utilitzarà baix supervisió i es tindrà 
precaució en l'emmagatzemament per evitar ingestes accidentals del producte). 

- En el cas del personal que treballa a l’escola d’estiu, el rentat de mans es durà a
terme:

1. A l’arribada a l’escola d’estiu, abans del contacte amb els participants
2. Abans i després d’entrar en contacte amb aliments o material comú
3. Abans i després d’anar al WC
4. Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es garantirà l’existència de diversos punts amb dispensadors de solució hidroalcohòlica per 
a ús del personal.  

7.- MASCARETES 

Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per 
cada país. Considerant els diferents grups, les recomanacions serien les següents: 

Participants: 
- Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de

distanciament cal que els participants assisteixin a l’escola d’estiu amb mascareta
higiènica.

- Higiènica amb compliment norma UNE.
- Les hauran de dur de ca seva.

Equip de monitors: 
- Indicada.
- Higiènica amb compliment norma UNE

** Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i retirada. 
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8.- NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

8.1.- Pautes de ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 
dels participants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres 
obertes. 

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun 
sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament 
de Salut. 

8.2.- Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, 
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material 
emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa 
una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu 
propi material. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Aixetes
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada

higiene de mans en tot moment.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

9.- ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN/A MENOR. 

1. Quan es detecti un/a menor amb símptomes, tant l’adult com el/la menor de més 3
anys es posaran una mascareta quirúrgica. Es procedirà al rentat de mans d’ambdós.

2. El menor serà acompanyat per l’adult que ho ha detectat a l’espai d’aïllament.
3. En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació

de gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 061.
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4. No es deixarà al/la menor tot sol en cap moment, però es mantindrà sempre quesigui
possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant.

5. En cas de que no es pugui garantir una distància mínima de 2m amb el menor (0-6
anys, problemes d’autonomia…) i no hi hagi mampara de protecció també es posarà
una bata d’un sol ús i guants.

6. L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb el menor fins que un familiar o
tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en
contacte amb el/la menor, per evitar possibles contagis.

7. S’avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin al seu fill/a i es posin en contacte
amb l’equip sanitari del centre de salut de referència que li pertoqui al/la menor, per
tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. El trasllat al
domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà
transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur es consultarà al 061 i es
seguiran les seves instruccions.

8. Un cop se n’hagin endut el/la menor es procedirà a realitzar la neteja i desinfecció
dels espais on hagi estat el/la menor seguint els protocols establerts.

10.- ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ADULT. 

1. L’adult que inicia amb símptomes s’ha de posar una mascareta quirúrgica.
2. En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de

gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 061.
3. Avisarà al seu director de la situació, preferentment per via telefònica.
4. Marxarà al domicili. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir

un trasllat segur i no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat
segur, es consultarà al 061 i es seguiran les seves instruccions.

5. Un cop al domicili, contactarà amb el seu centre de salut de referència i amb el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals qui iniciaran el procés d’estudi de contactes estrets
si es confirma el cas.

11.- HABILITACIÓ DE SALA D’AÏLLAMENT. 

1. Totes les instal·lacions on es duguin a terme activitats de lleure han d’habilitar un
espai d’aïllament per usar en cas de sospita. S’ha d’identificar com a tal mitjançat
cartelleria.

2. Aquesta espai ha de ser una sala, habitació o despatx que es pugui ventilar i
condicionada per poder respectar les distàncies. Procurar que en aquest espai hi hagi
el mínim material possible i s’hagin retirat tots els objectes que puguin dificultar
després una bona neteja.

3. S’ha de tenir preparats elements perquè hi puguin jugar i distreure’s, que després es
netejarà.

4. Disposarà de gel o solució hidroalcohòlica i d’una paperera amb bossa, tapa i pedal,
on tirar la mascareta i mocadors d’un sol ús.


