
Aquest estiu les activitats de l’EstiuCamp’20 es realitzaran amb 
totes les recomanacions de prevenció que s'indiquen des de 
l'autoritat competent en matèria de Salut a Catalunya.  

La seguretat dels inscrits/es és un tema prioritari per a nosaltres i 
més ara, donada la situació sanitària del coronavirus. Per això 
aquest estiu prendrem un seguit de mesures i protocols que 
aplicarem durant les cinc setmanes que tindrem en funcionament 
el campus amb possibles variacions. Amb aquestes vetllarem per 
la seguretat dels vostres fills i filles i també de tot l'equip de 
persones que fan possibles l’EstiuCamp’20 de l’Arenys Bàsquet. 

Tot seguit us presentem les mesures i protocols que seguirem: 

  GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

Les activitats es faran en grups de convivència per setmana de 10 
participants amb un educador/a i possible segon educador/a. 

  RENTAT DE MANS 

Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica, l´inici i final de 
cada activitat, bé amb aigua i sabó o amb solucions 
hidroalcohòlica que estaran disponibles tant en espais interiors 
com exteriors. Els monitors/es portaran sempre un pot de gel. 

   

  US DE MASCARETES 

L’ús de les mascaretes no és necessari per part dels participants ni 
el seu monitor o monitora de referència per realitzar les activitats 
sempre que es mantingui la distància de seguretat recomanada 
d’1,5metres. Aquesta distància s’ha modificat amb l’últim 
document que ha realitzat a 16 de Juny la Generalitat de 
Catalunya. 

  CALENDARI VACUNAL ACTUALITZAT 

És recomana calendari vacunal actualitzat. En cas contrari, és farà 
signar declaració responsable de la persona tutora.  

  DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

Es mantindrà la distància de seguretat física d’1,5metres entre tots 
els infants i personal que participi en les activitats. 
Les instal·lacions i els espais estan preparats per poder garantir 
aquesta distància. 

  NETEJA I DESINFECCIÓ 

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les 
superfícies, espais i materials. 

  FORMACIÓ DELS EDUCADORS I EDUCADORES 

Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene 
i prevenció per preparar als monitors i monitores. 

Mesures Estiucamp‘20



Com fareu per seguir les mesures d’higiene? 

• Tots els monitors i monitores rebran la formació sobre 
seguretat i higiene establerta pel departament de Salut. Tot 
el nostre equip serà “responsable de seguretat i higiene”. 
Això si, hi haurà la figura de coordinador que vetllarà 
perquè es segueixin totes les recomanacions. 

• Es desinfectaran les mans dels infants a l’arribada, abans i 
després de cada activitat i abans i després de l’esmorzar a 
mig matí. A la part de vestidors del pavelló del Fons de les 
Creus habilitarem diferents lavabos que seran solament de 
l’Arenys Bàsquet, així podem controlar el tema desinfecció 
durant el matí. 

• El monitor/a desinfectarà l’espai i els objectes utilitzats quan 
hi hagi canvi de grup: taules, pilotes, etc. 

• Tindrem material fungible per tothom i farem la neteja de 
tot. 

• Hi haurà ventilació constant a la pista i a les sales on 
portarem a terme les manualitats. Buscarem també l’ús a 
l’aire lliure per portar a terme altres activitats. 

Quin seguiment de mesures sanitàries realitzareu? 

• Diàriament, comprovarem l’estat de salut dels infants i 
monitors/es per poder garantir que poden participar a les 
activitats de lleure amb seguretat. 

• Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de 
símptomes als nens i nenes i monitors/es. 

Que passa si es detecta un possible cas de positiu?  

Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats 
sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de 
l’equip. 

Com seran les entrades i sortides? 

Cada grup tindrà la seva entrada a l’espai. 

Sobre aquest punt per al proper dilluns 29 de juny ens 
agradaria deixar una pauta de lloc de trobada per evitar 
l’aglomeració del primer dia. Aleshores, el dilluns 29 ens 
haurem de col·locar per any de naixement a l’entrada del 
pavelló: 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011: Porta d’accés a les grades. 

2010, 2009, 2008: Porta d’accés als despatxos del 
pavelló. 

2007, 2006, 2005: Porta d’emergència a la pujada del pavelló.  

Preguntes freqüents



• Revisar diàriament pare, mare, tutor que 
la temperatura és inferior a 37,3, en cas 
de ser superior avisar i no assistir aquell 
dia.  

• No compartir tovalloles o similar. 

• Arribar amb mascareta sempre. I per 
conservar-la a la motxilla, s’hauria de tenir 
una funda. 

• Portar un calçat diferent específic per 
l’activitat. Per exemple, s’hauria de portar 
sempre dos calçats còmodes. Per als dies 
de platja o jocs d’aigua a més a més, 
poden portar xancletes o crocs. Però tots 
els dies portar un parell de calçat 
còmode. Habilitarem un espai al vestidor 
per deixar aquest calçat i no anar 
carregat durant el dia amb aquest calçat. 

Això si, a l’hora de sortida sempre el 
recollirem.  

• Els jugadors/es són els únics que poden 
accedir al recinte esportiu.  

• Portar la seva pròpia ampolla d’aigua 
marcada per evitar confusions. Al pavelló 
tindrem un aixeta desinfectada on el 
monitor/a podrà de nou omplir d’aigua. 

• Ser puntuals, ja que la porta es tancarà. A 
l’hora de sortida, sempre es farà des del 
pavelló Fondo de les Creus a la 13. Si 
algun dia la sortida es fa des d’un altre 
punt es comentarà prèviament al grup de 
whatsapp que tindrem monitors amb els 
pares/mares/tutors. Però tothom marxarà 
des del mateix punt.  

RECOMANACIONS I MESURES


