
 

 
 
PROTOCOL  DE 
FUNCIONAMENT 2020-21  
AGRUPAMENT LA TRACA, LA SALLE PREMIÀ, JOVES LA SALLE 

 
Adopció dels CRITERIS PER LA PREVENCIÓ DE LA COVID - 19 - ACTIVITATS DE              
LLEURE 
 
Adaptació de l’expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures per a prevenir            
la pandèmia per COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure durant el               
curs 2020/2021 confeccionat per Joves La Salle, concreció accions de l’agrupament la            
traca per tal d’aplicar els criteris de l’expedient intern de Joves La Salle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Aquest document pretén especificar els aspectes generals dels l’expedient intern          

d’acreditació d’adopció de les mesures per a prevenir la pandèmia per COVID-19 en l’àmbit              

de les activitats d’educació en el lleure durant el curs 2020/2021 confeccionat per Joves La               

Salle, adaptant els criteris a la realitat de l’Agrupament La Traca, La Salle Premià de Mar. 

 

Per tant, es parteix de les següents bases: 

- Sempre es seguiran les mesures i criteris adoptats a l’expedient intern 

- Aquest document sempre ha d’anar acompanyat de l’expedient intern 

- Es fa referència als punts de l’expedient intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENT LA TRACA, LA SALLE PREMIÀ 

JOVES LA SALLE CATALUNYA 

 

Actualització 16/10/20 

1 



 

ÍNDEX 
 

1. INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS 3 

2. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 4 

3. ENTRADES I SORTIDES 5 

4. ESPAIS 7 

5. GRUPS ESTABLES 8 

6. PROMOCIÓ DE LA SALUT 10 

7. SORTIDES I EXCURSIONS EN CASES DE COLÒNIES O ESTADES DE MÉS DE 24H. 11 

8. REUNIONS 11 

9. EN CAS POSSIBLE DE COVID 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

1. INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS 

És obligatòria una inscripció prèvia. S'ha de marcar el període de temps que els infants               

participaran en l'activitat. 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ: SIGNAR UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El pare, la mare o la persona responsable de l'infant haurà de signar una declaració               

responsable, un document assegurant que reuneixen els requisits, coneixen el context de la             

pandèmia i accepten l'obligació de comunicar les incidències. 

Per poder participar en les activitats, caldrà que l'infant, a més de no presentar símptomes               

compatibles amb la Covid – 19 i de no haver estat en contacte estret amb una persona                 

positiva per la malaltia o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els               

14 dies anteriors a la realització de l'activitat: 

- No estigui a l'espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic               

molecular, sigui seva o d'un convivent. 

- En cas que l'infant 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 (família, monitors/es i equip mèdic de referència), la            

idea de reprendre l'activitat. 

Segons les indicacions del Departament de Salut, els infants, joves o monitors no podran              

assistir presencialment a l'activitat si presenten qualsevol d'aquests símptomes: 

❏     Febre o febrícula (presa de temperatura amb el termòmetre) 

-       Electrònic: (37,4 𝇈C) 

❏     Tos 

❏     Dificultat per respirar 

❏     Mal de coll 

❏     Congestió Nasal 

❏     Vòmits o diarrees 

❏     Mal de cap 

❏     Dolor muscular 
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❏     Calfreds 

❏     Alteració del gust o de l’olfacte 

  

Les persones responsables de garantir que es compleixen aquestes condicions són les que             

han de fer constar el compliment d'aquests requisits. En cas que no se'n compleixi algun, es                

comprometen a no portar l'infant a l'activitat. 

L'entitat de lleure té el deure de dissenyar un control d'assistència, és a dir fer un registre                 

d'assistència dels infants, joves i monitors i monitores que participen en l'activitat. 

 

ACCIONS CONCRETES EFECTUADES PER L’AGRUPAMENT LA TRACA: 

● S’habilita la fitxa mèdica a través d’un formulari de Google dins de Sallenet, per tal               

de verificar la identitat dels tutors/es legals i s’elabora en paper un document conjunt              

amb l'autorització, carta magna, dades bancàries i declaració responsable. 

● Reunió de famílies telemàtica. 

● S’elabora un document excel per controlar l’assistència dels participants a l’activitat. 

● S’informa per e-mail als tutors/es dels participants inscrits les condicions necessàries           

per assistir a l’activitat. 

  

2. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Totes les persones presents a l'activitat majors de 6 anys i recomanable pels menors de 6                
anys han de portar obligatòriament mascareta durant el desenvolupament de l'activitat, i a             

l'entrada i sortida mateixa. 

Amb la Resolució SLT/1648/2020, del 8 de juliol, per la qual s'estableixen les següents              

mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció de la COVID-19, cal tenir en compte el                  

següent: 

● No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o                

dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta. 
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● Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o de dependència, no disposen              

d'autonomia per treure's la mascareta o bé presenten alteracions de conducta           

que facin inviable la seva utilització. 

● Tampoc serà exigible en els supòsits de força major o situació de necessitat, o               

quan per la mateixa naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta sigui             

incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. 

L'entitat de lleure haurà de garantir que hi hagi un responsable de prevenció i higiene               
(Formació de Responsable de Prevenció i Higiene - Direcció General de Joventut i             
Departament de Salut). 

A més l'entitat haurà d'estar coordinada amb els agents de territori. Ja que si es detecta un                 

cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19, caldrà aïllar-lo i avisar la família             

immediatament. 

Cada entitat haurà de fer el disseny del seu protocol a partir de la informació proporcionada                

pel mateix centre escolar (espai on es realitza l’activitat). Aquest document serà una guia,              
en la qual a més de tenir tots els punts especificats en aquest Protocol o d’altres, es                 
tindrà en compte què fer quan es detecta una simptomatologia en un infant, així també               

les instruccions de com fer amb la màxima seguretat aquest aïllament. 

ACCIONS CONCRETES EFECTUADES PER L’AGRUPAMENT LA TRACA: 
S’informa a les famílies inscrites de la obligatorietat de portar mascareta durant l’activitat i              

les seves excepcions. 

  

3. ENTRADES I SORTIDES 

● Per evitar les aglomeracions és important que els infants vinguin acompanyats d’una 

sola persona el centre, sigui a les entrades o les sortides. Important, aprofitar els 

espais oberts. 

● Si l'accés es fa a través d’una porta les entrades i sortides hauran de ser               

esglaonades amb intervals de 5 i 10 minuts entre cada grup. 

● Les entrades hauran de seguir un circuit on tots els participants hauran de             

rentar-se/desinfectar-se les mans. 
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● Caldrà realitzar un registre diari de tots els participants i si s’escau un seguiment. 

● Recomanem en la mesura del possible prendre la temperatura dels infants i monitors             

i monitores abans de realitzar l’activitat i també des de casa, per tal d’assegurar la               

comunicació família - agrupament. 

 

ACCIONS CONCRETES EFECTUADES PER L’AGRUPAMENT LA TRACA: 

S’informa a les famílies inscrites que els participants només poden venir acompanyats per             

una persona a l’entrar al centre. 

Es distribueixen espais de reunió de cada franja d’edat al recinte del pati de l’escola, amb                

una distància superior a 10m entre ells. 

Piules (3r-5è de EP): Façana principal banda Mataró 

Dinamites (6è EP - 2n ESO): Pista blava 

Trons (3r i 4t ESO): Pista Voleibol davant pista vermella 

TNTs 2 (17 anys): Façana principal banda Barcelona 

 

 

 Font imatge satèl.lit: Google Maps 
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L’entrada al recinte es podrà fer de 15h55 a 16h10h i la sortida de 17h55 a 18h10. S’informa                  

a les famílies inscrites. 

S’elabora un document excel per controlar l’assistència dels participants a l’activitat. 

S’organitzen responsables per a repartir gel hidroalcohòlic homologat a cada porta d’accés. 

  

4. ESPAIS  

Caldrà una coordinació entre els agrupaments que treballen per l’educació en el lleure i els               

centres escolars i docents de La Salle per garantir els protocols d’higiene i els acords               

d’espais establers compartits. 

Recomanacions 

● Prioritzar les activitats a l’aire lliure i utilització equipaments públics que ens puguin             

proporcionar els centres escolars. 

● Pel que fa a les activitats interiors, caldrà garantir una distància mínima 1,5 metres              

entre cada infant. 

● L’equipament que aculli l’activitat ha d’adoptar les mesures de neteja, desinfecció i            

ventilació que segueix el centre escolar i els propis que segueixi cada agrupament. 

● Cada espai ha de tenir el seu propi pla de neteja i desinfecció. 

● En cas que un espai abasti a més d’un grup, caldrà aplicar la neteja i desinfecció                

adequades entre grup i grup i una ventilació de 5 minuts entre grup. 

● Sobretot tenir en compte els lavabos que s’utilitzin, limitar el nombre d’infants que             

poden fer ús d’aquest alhora. I fer una neteja constant d’aquests. 

 

ACCIONS CONCRETES EFECTUADES PER L’AGRUPAMENT LA TRACA: 

Es prioritzen espais exteriors i el manteniment de la constant ventilació als espais interiors 

Es crea un document excel on cada unitat/grup reserva els espais (interiors o exteriors) per               

a cada setmana, per tal de no compartir cap espai 

Es dota a cada unitat d’un kit de neteja i desinfecció que conté: una baieta, un desinfectant                 

multiús homologat Sanytol, un pot de gel hidroalcohòlic. I es posa a disposició de les unitats                
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una fregona i una escombra, així com un desinfectant de terres homologat marca Sanytol.              

Aquest kit va acompanyat d’un document explicatiu. 

Es crea un kit per a la neteja i desinfecció dels WC que conté: fregona i escombra d'ús                  

exclusiu WC, bayeta, desinfectant multiús i de terres Sanytol homologat. 

Es concreten els espais a utilitzar: 

● Tots els espais exteriors i camp de futbol 

● Capella 

● Biblioteca 3r pis 

● Taules biblioteca de primària 1r pis (entrant a la dreta) 

● Gimnàs (banda no ocupada per aula) 

● Passadissos 

● WC pis 0 (cada porta un grup estable) 

Es crea una llista de supervisió de neteja i desinfecció específica per a cada setmana,               

segons els espais utilitzats, el responsable del grup supervisarà el procediment. 

Es concreta la neteja i desinfecció de cada espai: 

● Capella (bancs utilitzats, terres de les zones utilitzades / ventilació portes laterals) 

● Biblioteca 3r pis (taules, cadires, terra de la zona utilitzada / ventilació finestres             

laterals) 

● Taules biblioteca de primària 1r pis (taules, cadires, terra de la zona utilitzada /              

ventilació finestres laterals) 

● Gimnàs (terra de la zona utilitzada / ventilació finestres laterals) 

● Passadissos (terra de la zona utilitzada / ventilació finestres extrems) 

● WC pis 0 (cada porta un grup estable, cartells / ventilació finestra constant) 

 

De tots els espais: interruptors, poms de portes i finestres, també, si s’escau, equips              

utilitzats (projector, pantalla o altres punts de contacte). 

 

5. GRUPS ESTABLES 

El funcionament ha de ser mitjançant grups estables de participants i responsables per tal              

de garantir la traçabilitat (no confondre amb grups bombolla). 
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Abans d’aventurar-nos i fer una divisió entre el nombre de participants i les responsables, a               

l’hora de fer aquests grups, caldrà tenir en compte alguns aspectes logístics: 

- Valorar si totes les responsables se senten còmodes treballant sols amb un grup              

i/o si tenen l’experiència i formació suficient per fer-ho. 

- Preveure situacions excepcionals (sobretot amb els grups de menys edat, on cal             

una atenció directa molt més intensa) 

- Creiem que és prudent procurar dos animadors/es a l’hora d’organitzar els grups             

d’infants en cas de no deixar-los sols per preocupar-se d’un possible cas            

Covid-19. 

Legalment no hi ha un màxim de participants establert per grup. Sempre tenint en compte               

els criteris i recomanacions. El que cal tenir clar és que com menys participants per grup                
més segur és fer l’activitat en termes de transmissió de la COVID-19. 

S’evitarà de totes totes les trobades entre dos grups estables. Cal que les persones              

responsables s’anticipin als fets i dissenyin “circuits” per evitar la trobada de grups a dins o                

fora de les instal·lacions. 

Si cal fer activitats comunes (per exemple, un cinefòrum en el qual per veure la pel·lícula                

només tenim un projector) caldrà extremar les precaucions i deixar almenys dos metres             
entre grups estables (i 1,5 entre els participants de cada grup estable). També es              

prestarà molta atenció a la ventilació de l’espai i el no ocupar espais on prèviament hi ha                 

hagut un altre grup sense la neteja i desinfecció corresponent. Tot això seguint els criteris               

que marca la documentació elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de             

Catalunya. 

Es podran incorporar nous participants en l’activitat sempre que compleixin els requisits            

d’inscripció. 

Recordeu aprofitar aquesta divisió per grups com una oportunitat en l’àmbit pedagògic i no              

com una limitació. Podreu conèixer molt més els i les participants del vostre grup, establir               

càrrecs entre els participants, etc. 

ACCIONS CONCRETES EFECTUADES PER L’AGRUPAMENT LA TRACA: 

Divisió de les unitats en grups estables i repartiment dels responsables segons criteris 

establerts en aquest punt. 
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 6. PROMOCIÓ DE LA SALUT 

El protocol d'entrada a les activitats inclourà obligatòriament: 

-       Higiene de mans 

-       Portar mascaretes (obligatòriament a partir dels 6 anys) 

Cal que els infants portin una cantimplora/ampolla d’aigua que no es podrà compartir amb              

els altres infants i una mascareta de recanvi. 

L'agrupament hi ha de portar un registre diari de totes les persones que han assistit a                

l'activitat. 

S'ha de posar a disposició de les persones assistents, per a la neteja de mans, gels                

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats o bé aigua, sabó i tovalloles             

d'un sol ús. 

En relació amb la neteja, desinfecció i ventilació, cal tenir en compte els següents              

documents elaborats pel Departament de Salut: 

● Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 

● Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana 

● Ventilació i sistemes de climatització. 

 

ACCIONS CONCRETES EFECTUADES PER L’AGRUPAMENT LA TRACA: 

Es proporciona gel hidroalcohòlic homologat a totes les portes d’accés i un dispensador             

portàtil a cada unitat. 

Es dota a cada unitat d’un kit de neteja i desinfecció que conté: una baieta, un desinfectant                 

multiús homologat Sanytol, un pot de gel hidroalcohòlic. I es posa a disposició de les unitats                

una fregona i una escombra, així com un desinfectant de terres homologat marca Sanytol.              

Aquest kit va acompanyat d’un document explicatiu. 

Es crea un kit per a la neteja i desinfecció dels WC que conté: fregona i escombra d'ús                  

exclusiu WC, bayeta, desinfectant multiús i de terres Sanytol homologat. 
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7. SORTIDES I EXCURSIONS EN CASES DE COLÒNIES O ESTADES          

DE MÉS DE 24H. 

Pel que fa a aquest punt, recomanem mirar els protocols de colònies i campaments o               

similars marcats per Joventut durant les activitats d’estiu. [1]  

De moment les sortides i estades queden anul·lades, es redactarà aquest apartat quan sigui              

necessari. 

DESPLAÇAMENTS 

En cas que s’hagi de fer desplaçaments caldrà: 

●     Evitar transport públic (complir normativa d’ús si s’utilitza) 

●     Pla de neteja i desinfecció del material, espais i estris (abans d’anar el lloc) 

●     Recomanable que tothom porti els seus estris 

●     No cuinar de forma conjunta (en cas de fer-ho mirar els suggeriments 

 

8. REUNIONS 

REUNIONS DE TREBALL 

● No s’aconsella que les reunions de l’equip de monitors/caps es duguin a terme de               

forma presencial. Tot i permetre’s en cas de necessitat, es recomana amb èmfasi             

realitzar-les en línia, especialment aquelles que intervinguin més de 6 persones. 

● En cas de necessitat, les reunions es duran a terme preferiblement en llocs ben               

ventilats o exteriors i seguint les mesures de seguretat descrites anteriorment. 

  

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

Les reunions informatives no es poden dur a terme presencialment. 
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En cas d’haver de reunir-se amb una família de forma individual es prioritzarà fer-ho de               

forma telemàtica o per telèfon, si fos necessari que sigui de forma presencial o es donen les                 

circumstàncies, caldrà notificar-ho al cap d’agrupament o responsable del grup. La trobada            

es farà seguint els mateixos criteris de distanciament, ús de la mascareta i rentat de mans i,                 

a ser possible, a l’exterior. 

En cap cas es poden fer exhibicions, festivals o esdeveniments en general on siguin les               

famílies de forma presencial. 

ACCIONS CONCRETES EFECTUADES PER L’AGRUPAMENT LA TRACA: 

Reunió informativa amb les famílies telemàtica. 

S’apliquen les mesures a les reunions de treball (distància, mans, mascareta, neteja i             

desinfecció segons s’especifica a punts anteriors i prioritxavió dels espais exteriors) 

 

9. EN CAS POSSIBLE DE COVID 

 

* Cal que definiu un responsable Covid que sigui sempre el mateix. Aquest serà el 

contacte i el responsable de portar a terme el protocol.  

 

RESPONSABLE COVID AGRUPAMENT LA TRACA - NIL AGUT (CAP D’AGRUPAMENT) 
 

* "L'ESPAI DE CONFINAMENT PER COVID-19". És un espai que heu de tenir consensuat              

amb l'escola (no cal que sigui el mateix que el que té l'escola) on en cas d'activació del                  

protocol es portarà l'infant a l'espera que el vinguin a recollir. Aquest espai ha d'estar ventilat                

i no ha de ser utilitzat ni abans ni després per cap altra funció 

 

ESPAI DE CONFINAMENT PER COVID-19 - Espai “passadís” entre el passadís           
principal del pis 0 i la porta de la rampa de la pista blava (ventilació porta oberta de la                   

rampa, fàcil accés des de fora i des de dins, pis 0 i accés per fora per a la recollida de la                      

persona amb símptomes) 

 

KIT COVID-19: Disponible al cau de caps de forma visible (mascareta FFP2, mascareta             

quirúrgica, dues bosses d’escombraries) 
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Passos a seguir en cas de detectar simptomatologia compatible amb COVID-19 en un             
participant: 

1. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat             

símptomes com a la persona que quedi a càrrec seu. 

2. Cal tancar en una bossa tot el material d'ús individual utilitzat a l'espai on es trobi la                 

persona (adult o infant) i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa i              

dipositar-la a “L’ESPAI DE CONFINAMENT PER COVID-19”. 

3. S’ha de portar la persona (adult o infant) “ESPAI DE CONFINAMENT PER            

COVID-19”. L’encarregat/da de portar la persona (adult o infant) a la zona de             

confinament, és el responsable Covid del grup, no cap altra persona. 

4. En el cas d’un infant s’haurà de contactar amb la família per tal que el/la vingui a                 

buscar, seran ells els responsables de posar-se en contacte amb el CAP. 

5. Cal que informar el director de l’escola. 

6. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar directament al 061. 

7. Caldrà desinfectar aquell espai o objectes que la persona (adult o infant) hagi             

utilitzat. 

8. Recordeu que la decisió de confinar un grup mai és vostra ni de l'escola, és de les                 

autoritats sanitàries competents. 

 

 

Si la persona amb simptomatologia és una persona resposable s’actuarà igual. 
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