Normatives específiques per a
LES ACTIVITATS D’ESTIU 2020
Com sabeu, des de la Direcció General de Joventut s’han elaborat diversos protocols
per a desenvolupar les activitats de lleure educatiu de manera segura aquest estiu, els
quals diferencien la tipologia d’activitats entre:

VERD
TARONJA
BLAU

Campaments, rutes i camps de treball
Casals
Colònies

Des de Minyons Escoltes i Guies n’hem fet uns resums per tal de facilitar la seva comprensió i la correcta aplicació en les nostres activitats, que esperem que us siguin útils.
La qüestió inicial, però, segurament serà identificar en quina categoria entra
l’activitat que hem dissenyat al cau per aquest estiu, aquella que hem pensat per
adaptar-nos a les restriccions marcades per la pandèmia de la Covid-19.
El següent quadre pretén ser la resposta a aquesta pregunta:

QUINA NORMATIVA HEM DE SEGUIR?
Si feu l’activitat d’estiu…

Us heu de regir per la NORMATIVA DE

Activitats diürnes, dormint a casa

Casals

En un terreny d’acampada, pavelló
o escola cedida, o feu ruta

Campaments, rutes i camps de treball

En una casa de colònies

Colònies

			 Tingueu en compte que si plantegeu alguna activitat mixta us haureu de cenyir
i aplicar la normativa específica corresponent a cadascuna de les activitats.
Per exemple: Si feu uns dies d’activitat diürna al poble, dormint a casa, i després uns dies d’acampada, els dies al
poble haureu d’aplicar la de casals i els dies fora, la de campaments.

Per a qualsevol altra opció o per a dubtes consulteu amb el vostre Equip de
Demarcació o Sector.
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Normativa específica per a
CAMPAMENTS, RUTES I CAMPS DE TREBALL
1.TIPUS D’ACTIVITATS I PARTICIPANTS
1.1 TIPUS D’ACTIVITAT

/ Acampades, rutes i camps de treball que s’adrecin a nens, nenes i adolescents d’entre els 3 i 17 anys. En el nostre cas, s’inclouen també els i les Truc de
18 anys.

1.2 TERRITORI DE L’ACTIVITAT
/ Fomentarem la realització d'activitats de proximitat.
/ El territori d’origen i destí dels participants haurà d’estar com a mínim en
fase 3.

1.3 PARTICIPANTS I CAPS
Mida dels grups
/ Podeu fer l'activitat amb tants participants com vulgueu sempre que es respecti l'espai mínim per persona i que us organitzeu en ‘Grups de convivència’
de fins a 10 participants.
> Aprofitem-ho per potenciar el treball des del petit grup, un dels nostres
trets distintius.
> Busquem maneres creatives per interaccionar en la distància amb els
petits grups però que continuïn implicant a tota la unitat. Per exemple un
Trivial, una gimcana cooperativa entre els grups, un treball tipus espectacle
que després es presenti amb tothom...
/ Mínim un cap assignat per cada grup de convivència.
/ 4m2 d’espai per participant, sense comptar equip de caps (el càlcul es fa per
a tota l’activitat, no per grup de convivència).
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ACTIVITAT FINS A 10 PARTICIPANTS

2

CAPS

10

PARTICIPANTS

(Un responsable de l'activitat i l'altre

responsable de prevenció i higiene)

ACTIVITAT amb + de 10 PARTICIPANTS
1

= Cap responsable de prevenció i higiene

4m2

= Sempre que l’espai total del campament garanteixi els 4m2 per participant

1

CAP

10

PARTICIPANTS

+

1

CAP

10

PARTICIPANTS

+

1

CAP

10

PARTICIPANTS

Caps i titulacions
/ 1 cap per cada 10 participants, començant sempre amb un mínim de 2 caps
per activitat.
/ Es mantenen les ràtios de caps titulats i de titulació de la persona responsable
de l’activitat, suprimint l’excepcionalitat de la fracció de fins a 4 participants.
/ 1 responsable de prevenció i higiene per activitat.
/ Es mantenen els mateixos criteris per campaments compartits o conjunts
per determinar ràtios de carnets de director/a.

Rols dels caps
/ Responsable de l’activitat: cap amb la titulació oficial.
/ Responsable de prevenció i higiene, amb la formació facilitada per la
Generalitat, que ha de conèixer i vetllar pel compliment de les mesures. El responsable de prevenció i higiene pot ser qualsevol cap EXCEPTE el responsable de l'activitat.
/ Intendents (si escau): sense contacte amb els i les participants i han de ser
les mateixes durant tota l’activitat. Poden cuinar per més d'un grup de convivència amb els mateixos utensilis.
/

Requisits generals per a participar (infants i caps)
/ Absència de malaltia o simptomatologia compatible amb la Covid-19.
/ No convivència o contacte estret amb positius o persones amb simptomatologia durant els 14 dies anteriors.
/ Calendari vacunal actualitzat.
/ Amb patologies prèvies caldrà valoració dels serveis mèdics.
/ Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar assimptomàtics durant 48 hores en el cas de presentar símptomes no COVID-19 i
14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
|
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2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ (LOGÍSTICA)
2.1 ARRIBADA I TORNADA
/ La farem de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint
la distància de seguretat.

2.2. DESPLAÇAMENTS
/ No és recomanable l’ús del transport públic. En cas que calgui fer-ne ús
s’haurà de fer respectant les condicions (amb mascareta, etc.)
/ Es recomana utilitzar autocars i vehicle privat mantenint la distància mínima
dins del vehicle i utilitzant mascaretes.
> En autocar o furgoneta, es podran ocupar fins un 50% de la seva capacitat. S’ocuparan seients alterns en forma de zig-zag. Tots els ocupants han
de dur mascareta.
> En els vehicles privats, si hi viatgen membres de més d'una família, pot anar
un conductor amb dos participants per cada cotxe, sempre al seient de darrera,
amb mascareta i rentant-se les mans abans i després de pujar al cotxe.
/ En el cas de les rutes caminarem procurant deixar una separació de 2 metres.
Evitarem passar per zones habitades. En cas d’haver de passar per alguna
zona habitada guardarem la distància prudencial de 2m amb qualsevol persona.

2.3 SALUT I HIGIENE
Prevenció
/ Rentat de mans regular a l’inici i al final de cada activitat.
/ Haurem de disposar de punts de rentat de mans, sabó, tovalloles individuals
(o en paper) no compartides. També cal disposar de solució hidroalcohòlica
pels moments en que no hi ha punt d’aigua, però almenys un cop al dia ens
hem de rentar les mans amb aigua i sabó.
(!) Atenció: la solució hidroalcohòlica és altament inflamable, l’hem de portar a la butxaca o
en una motxilla, no el podem tenir a la solana.

/ Ús de mascaretes en les activitats que no sigui possible mantenir la distància física mínima, si s’utilitza el transport públic i per al personal diferent de
l’equip de caps.
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Caldrà que els i les caps tinguin les mascaretes a mà en tot moment per si
han de fer una intervenció propera a un infant de manera immediata.
/ Llistats de comprovació de símptomes diaris (es facilitaran check-lists, protocols i contacte directe amb el CAP de la zona).

Distància de seguretat
/ El distanciament físic serà sempre de 2 metres. Podeu consultar el document “Com interpretar i afavorir els 2 metres de distància física en les activitats de lleure amb criteri educatiu”.
> Tingueu present que aquests 2 metres són especialment importants en els
espais tancats. Per això prioritzarem fer les activitats a l’aire lliure, sempre que sigui possible.
> Seguirem el nostre criteri educatiu i pedagògic en els casos especials que
puguin sorgir, afavorint la prevenció del contagi. Aplicarem el sentit comú i
farem atenció especial a l’estat emocional i la salut dels infants i joves.
> Si hem de curar una ferida, consolar o atendre un infant, etc. farem ús de la
mascareta i després ens rentarem les mans.
/ En el cas d’espais d’ús compartit (piscines, poliesportius, etc.) intentarem
realitzar torns, sectoritzar l’espai i aplicar mesures de neteja i desinfecció
entre torns d’ús.
/

Neteja i desinfecció
ESPAIS
/ Ventilarem les tendes o les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim
de 10 minuts.
/ Netejarem i posteriorment desinfectarem els espais una vegada al dia.
MATERIALS
/ No podrem compartir el material emprat per a les activitats entre infants si
no se’n fa una desinfecció després del seu ús.
/ Haurà d’haver una tenda assignada amb el material on només hi puguin
entrar caps i que caldrà desinfectar-se les mans abans d’agafar res.
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
/ Utilitzarem sempre plats i coberts individuals. Cadascú tindrà cura del seu
plats i coberts i els rentarà en finalitzar l’àpat (excepte les branques de
petits, que ho faran els intendents). Disposarem d’alguns utensilis biodegradables d’un sol ús per si de cas algú els perd.
/ Rentar els plats: Sempre que no hi hagi aigua calenta, per a la neteja i
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desinfecció de plats, gots, coberts i estris de cuina amb aigua freda farem
primer una neteja amb detergent, un esbaldit i després els deixarem 5
minuts a un gibrell amb lleixiu al 0,1 %. (Per a obtenir una solució al 0,1%
podem barrejar 20 ml de lleixiu habitual en 1 litre d’aigua. Aquestes solucions de lleixiu s’han de preparar diàriament.).
(!) Atenció: el lleixiu és tòxic en grans quantitat, siguem responsables i només posem la dosi
necessària.

/ Evitarem els utensilis d’ús compartit.
/ Cada participant haurà de portar i utilitzar la seva cantimplora.
/ Les persones participants no podran col·laborar en les tasques de cuina, ni
per repartir el menjar.
/ En el cas de ruta: Cuinarem en grups de cuina, de dues persones, sempre les
mateixes, amb la mascareta posada i amb distància de més de 2 metres entre
cada parella. Necessitarem un fogonet petit i utensilis de cuina per a cadascuna de les parelles, elements que no podrem compartir amb altres grups, i
cadascú menjarà del seu plat, got i coberts.
SACS I TOVALLOLES
/ Els sacs de dormir els haurem de ventilar diàriament un mínim de 2 hores.
/ Les tovalloles seran rentades prèvia i posteriorment als campaments a
una temperatura superior als 60 graus.
/ Les tovalloles de mans individuals les ventilarem cada dia i no es podran
compartir.

2.4 ESPAIS
Delimitació d’espais
/ Haurem de delimitar bé les zones de l’activitat:
> Cuina (només hi poden accedir els intendents).
> Dormir (que ningú toqui o parli damunt de pertinences d’altres participants).
> Menjar (amb espai suficient i preferentment a l’aire lliure).
> Neteja (amb prou espai per a tothom).
/ Recordem que afavorirem sempre que puguem les activitats a l’aire lliure.
/ Només podrem fer ús d’instal·lacions compartides amb persones alienes a
les activitats d’estiu (ex. piscines municipals) si hi ha marcats uns horaris d’ús
exclusius.
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Exemple de campament

 






 




 

















  


 

  


 











Espai de pernocta
de dormir
/Espai
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28

Persones

/ La
> a distància mínima durant la pernoctació entre els caps de les persones
serà de 2 metres.
/ En el cas de campaments, rutes i camps de treball podem2 dormir en:
03

c

210

m aquestes
> Una escola/pavelló (hi haurà ajudes i gestions per a aconseguir
cesions).

> Una tenda/carpa tipus pavelló (s’està organitzant per a disposar d’aquestes
infraestructures en alguns terrenys de forma estable tot l’estiu).
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4,5 metres

27

cm Mesura

40

Persones

40

Ventilació

cm Mesura

250
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> Tendes petites (de fins a 5 places)
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/ No podrem dormir:
> En un càmping, dificulta la traçabilitat pel contacte extern amb altres persones.
> En refugis lliures, no han estat higienitzats abans.
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