CRITERIS A APLICAR
PER A PREVENIR LA PANDÈMIA PER COVID-19
EN L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
DURANT EL CURS 2020/2021
Preàmbul
Les activitats d'educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys, són una eina
educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un
lleure de qualitat i amb transmissió de valor. A més a més, el dret al joc, al descans i a les activitats
de lleure és un dret que està recollit a la Convenció dels Drets dels Infants. En aquest sentit, doncs,
aquest document fa seus tots els arguments de l’apartat “La importància del lleure en el
desenvolupament de la infància i adolescència” reflectits al “Protocol general per a les activitats de
lleure educatiu per a l’estiu 2020”.
L’educació en el lleure té dos grans vessants, el de les activitats d’estiu i el de les activitats que es
realitzen durant el curs escolar. El seu alt valor educatiu i la seva utilitat social fan que sigui molt
convenient poder realitzar-les també en el seu vessant d’activitats durant tot l’any i no únicament
durant el període d’estiu o vacances escolars.
En aquest document s’estableixen les pautes que han de permetre que les activitats d’educació en el
lleure que es realitzen durant el curs escolar continuïn essent, com ho han estat durant l’estiu, unes
activitats segures (i fins i tot protectores) en front de la pandèmia COVID-19. En qualsevol cas,
aquestes pautes s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que es vagin acordant per
part de les autoritats en relació a la situació epidemiològica territorial i s’aplicaran de conformitat amb
el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut
pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
El document es basa ens els següents elements:
1.- Aquestes activitats es realitzen amb el rigor i tenen la funció social propis de qualsevol activitat
professional. En conseqüència, tant si les persones que les duen a terme estan remunerades com si
són voluntàries, tenen la consideració d’una activitat laboral/professional.
2.- La formació dels grups s’articula de manera que, similarment a l’ensenyament reglat, els
participants s’organitzin en grups estables que es poden considerar que tenen l’efecte capsula o
bombolla que contribueix a la seva seguretat i poden permetre una bona traçabilitat en cas de contagi.
3.- Es prenen com a elements referencials els protocols que es van aprovar per a les activitats de
lleure educatiu d’estiu i que han demostrat la seva eficàcia, però ajustant-los a la realitat de les
activitats que es realitzen durant el curs escolar.
Les mesures incloses en aquest document s’adrecen a les activitats de les entitats d’educació en el
lleure i de l’associacionisme educatiu.
ACTIVITATS EDUCATIVES
Inscripció a les activitats:
-

És obligatòria una inscripció prèvia. Si la inscripció és només d’alguns dies a la setmana, es
recomana que siguin els mateixos dies de la setmana durant tot el període.

-

En el procediment d’inscripció, el pare, la mare o la persona tutora de l’infant haurà de signar una
declaració responsable, que tindrà un contingut similar a la de les activitats d’estiu.
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S’incorporen les següents novetats:

-

-

la obligació de la família de comunicar aquelles incidències escolars vinculades a la COVID-19
que hagin afectat al grup classe de l’infant.

-

Per a poder participar de l’activitat, caldrà que l’infant, a més de no presentar símptomes
compatibles amb la Covid-19 i de no haver estat declarat 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 feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.

-

Que el mateix dia que es realitza l’activitat, no estigui exclòs d’assistir al seu centre escolar
(ensenyament obligatori) per qualsevol incidència vinculada a la Covid-19.

-

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 –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat
de reprendre l’activitat.

Les persones responsables de garantir que es compleixen aquestes condicions són el pare, la
mare o la persona tutora de l’infant, les quals han de fer constar el compliment d’aquests requisits
a la declaració responsable. En cas que no se’n compleixi algun, es comprometen a no portar
l’infant a l’activitat.

Entrades i sortides de les activitats
-

En les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les aglomeracions. En aquest
sentit, es recomana que a cada infant, quan escaigui, el reculli una única persona adulta i que les
entrades i sortides es facin aprofitant espais oberts. Si es fan a través d’accessos tipus porta, es
recomana que s’esgraonin en grups d’aproximadament 10 infants i amb intervals d’entre 5 i 10
minuts entre cada grup.

-

El protocol d’entrada a les activitats inclourà obligatòriament:

-

-

Higiene de mans.

-

Portar la mascareta (obligatori a partir dels 6 anys).

L’entitat organitzadora ha de portar un registre diari de totes les persones (infants i dirigents) que
han assistit a l’activitat. Si en un mateix dia hi ha activitats diverses, s’ha de portar un registre
diferent per cada activitat.

Espais
-

La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada
infant.

-

L’equipament que aculli l’activitat ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les
característiques de l’activitat i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis:
almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al dia. En aquest sentit, cada espai haurà de comptar
amb el seu propi pla de neteja i desinfecció.

-

En cas que un espai s’utilitzi per més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades
entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre grups.
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-

En la mesura del possible, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure.

-

Almenys 1 persona de l’entitat organitzadora haurà d’haver obtingut el certificat que acredita la
formació de Responsable de Prevenció i Higiene expedit per la Direcció General de Joventut.

-

Es contempla la possibilitat de fer activitats de lleure durant el curs també en equipaments públics
per complementar els espais propis de les entitats. Les diverses administracions públiques, en la
mesura de les seves possibilitats, ho hauran de facilitar.

-

En relació a 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

Es pot ampliar aquesta informació clicant aquí i també aquí.
Grups estables
-

Els infants s’organitzaran en grups estables de funcionament. És a dir, en les diverses sessions els
infants i adolescents del grup seran els mateixos, sense barrejar-se amb altres infants i adolescents
de diferents grups per tal de garantir la traçabilitat en cas de contagi.

-

Es recomana treballar en grups petits, sempre que sigui possible, per les seves avantatges
pedagògiques i organitzatives, la millora de la traçabilitat i les eventuals mesures d’aïllament que
calgui prendre.

-

Les persones dirigents (monitor/cap/docent) de cada “grup estable” d’infants seran sempre les
mateixes. Una persona dirigent ho pot ser de diversos grups estables sempre que sigui en
dies/hores diferents i en els mateixos grups estables.

-

S’ha d’evitar la trobada entre diversos grups estables. Si en alguna ocasió es fessin trobades en
què participin diversos grups estables, cal garantir una distància mínima de 2 metres entre els
diferents grups estables.

-

La incorporació de persones fora del grup estable es limitarà a necessitats pròpies del
desenvolupament de les activitats (formadors o similars). No es realitzaran activitats d’exhibició a
les famílies o similars.

-

Sens perjudici de l’anterior, i sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat en l’espai
on es desenvolupa l’activitat, al llarg del curs es poden inscriure a l’activitat nous infants.

Condicions de realització de les activitats
-

Totes les persones presents a l’activitat majors de 6 anys han de portar obligatòriament mascareta
durant tot el desenvolupament de l’activitat, i a l’entrada i sortida de la mateixa.
De conformitat amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves
mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19,
cal tenir en compte el següent:
-

És obligatori l’ús de mascareta amb independència del compliment de la distància de seguretat.

-

No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat
respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.
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-

Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o 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.

-

El material d’ús freqüent l’ha d’aportar cada infant o adolescent i emprar només el seu.

-

El material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús.

-

Si es detecta algun cas amb simptomatologia compatible amb COVID-19, caldrà aïllar-lo i avisar a
la família immediatament. Es facilitarà a les entitats un document guia per a identificar aquesta
simptomatologia així com també instruccions de com fer, amb la màxima seguretat, aquest
aïllament.

-

La Direcció General de Joventut habilitarà un qüestionari telemàtic per a fer seguiment i avaluar
l’impacte de la COVID-19 en les activitats.

Excursions i similars
-

Per a les excursions i activitats equiparables s’aplicaran les mateixes normes que les establertes
per al Campaments o Colònies (segons escaigui) en els protocols de les activitats d’estiu disponibles
a www.estiuamblleure.cat.
No obstant això, el grup de convivència deixa d’estar limitat obligatòriament a 10 persones. Podrà
ser el mateix grup estable de funcionament amb el que els participants s’hagin organitzat al llarg
del curs.

-

El règim de notificació serà l’establert al Decret 267/2016.

ACTIVITATS FORMATIVES VINCULADES A L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Per accedir a les activitats:
-

És obligatòria una inscripció prèvia al curs o activitat formativa.

-

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19, o que hagin tingut contacte
amb una persona positiva per la malaltia durant els darrers 14 dies, no poden assistir a les sessions
formatives.

-

En les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les aglomeracions. En aquest
sentit es recomana que s’esgraonin en grups d’aproximadament 10 persones i amb intervals d’entre
5 i 10 minuts entre cada grup, per cada punt d’accés a l’edifici. El protocol d’entrada a les activitats
inclourà obligatòriament:
-

Higiene de mans.

-

Portar mascareta.

-

L’escola ha de portar un registre diari de totes les persones que han assistit a l’activitat formativa.
Si en un mateix dia hi ha formacions diverses, s’ha de portar un registre diferent per cada formació.
Espais
-

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.
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-

La superfície disponible a l’aula ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada
persona.

-

L’equipament que aculli l’activitat formativa i especialment l’aula ha d’adoptar les mesures de neteja
i desinfecció adequades a les característiques de l’activitat i intensitat d'ús, així com garantir la
ventilació dels espais i edificis: almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al dia. En aquest sentit,
cada centre educatiu haurà de comptar amb el seu propi pla de neteja i desinfecció.

-

En cas que un espai s’utilitzi per més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades
entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre grups.

-

En la mesura del possible, es faran sessions a l’aire lliure.

-

Almenys 1 persona de l’escola haurà superat la formació de Responsable de Prevenció i Higiene
oficialitzada pel Departament de Salut i la Direcció General de Joventut.

-

En relació a 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

Es pot ampliar aquesta informació clicant aquí i també aquí.
Grups estables
-

Els grups podran ser del nombre de persones que permeti l’aula, tot complint els requisits abans
esmentats.

-

El grup d’alumnes serà estable en les diverses sessions formatives d’un mateix curs i estarà
directament vinculat a les persones que han fet la inscripció prèvia corresponent.

Condicions de realització de les activitats
-

Cal adoptar mesures organitzatives de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de
seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres.

-

Tots les persones presents a l’activitat han de portar obligatòriament mascareta durant tot el
desenvolupament de l’activitat, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, ja
esmentada.

-

El material d’ús freqüent l’ha d’aportar cada alumne i emprar només el seu.

-

El material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús.

REUNIONS
Sempre que les reunions de treball i assemblees vinculades a la organització i desenvolupament
d’activitats d’educació en el lleure tinguin, tant pel contingut com per la forma en què es desenvolupin,
la consideració d’activitats de caràcter professional se’ls aplicaran els criteris que regeixin en cada
moment per a les activitats de caràcter laboral.
Per tant, hi podran assistir el nombre de persones que escaigui, sempre respectant els criteris definits
per a les “activitats formatives” pel que fa a:
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-

“Accés a les activitats”, excepte la necessitat d’inscripció prèvia.

-

“Espais”, excepte la necessitat d’una persona que hagi superat el curs de prevenció i higiene.

-

“Condicions de realització de les activitats”.

En qualsevol cas, es prioritzarà la realització per mitjans telemàtics d’aquestes reunions de treball i
assembles i només es realitzaran presencialment si no hi ha alternativa possible, prioritzant espais
oberts si és possible i amb l’estricte compliment de les distàncies de seguretat especialment en el cas
dels municipis on s’apliquin mesures especials de contenció.
INSTAL·LACIONS JUVENILS
Continuen vigents els requisits en matèria d’allotjament, d’ús dels espais col·lectius, d’organització
d’activitats i de seguretat alimentària que estableix per a l’etapa de la represa el protocol per al reinici
i el desenvolupament de l’activitat de les instal·lacions juvenils elaborat per la Direcció General de
Joventut i aprovat pel PROCICAT.
Quan la instal·lació juvenil aculli una activitat d’educació en el lleure seran d’aplicació els protocols
vigents d’educació en el lleure.
Quan aculli altres tipus d’estadants, mentre sigui vigent la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost,
caldrà vetllar que les persones participants en les activitats que s’organitzin, tant en espais interiors
com exteriors de la instal·lació, formin grups estables de 10 persones com a màxim, que es mantingui
entre els grups la distància de seguretat preceptiva, i que conservin llur nombre i composició amb
ocasió dels àpats o de qualsevol altra activitat grupal.
Quan la Resolució SLT/2107/2020 decaigui, per totes les persones estadants que no provinguin del
lleure educatiu ni siguin grups escolars o entitats d’infància i adolescència, s’aplicarà la norma vigent
sobre grups i distàncies del Protocol per al reinici i el desenvolupament de l’activitat de les instal·lacions
juvenils durant les fases 1,2 i 3 del procés de desconfinament i en l’etapa de la represa
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