
 

CAMPUS D’ESTIU LAIETÀNIA 2020
 - PLA D’ACTUACIÓ -

En aquest document us presentem les novetats més importants del campus 
d'estiu 2020, especialment al tema relacionat amb el Covid-19 i les mesures 
de sanitat que es prendran. És important que el llegiu bé i si teniu algun 
dubte ens el podreu fer arribar amb les preguntes de la reunió informativa. 

Reunió informativa:

Pel fet que no podem fer reunions amb un alt nombre de persones en espais 
tancats, s'ha decidit que penjarem un vídeo-reunió amb el PowerPoint que 
hem preparat per tal de resoldre el màxim de dubtes possibles en tots els 
aspectes del campus. Adjunt al vídeo hi haurà un petit formulari per resoldre 
dubtes. 

L'accés al vídeo serà privat amb contrasenya que sols enviarem als inscrits 
al campus. Us l'enviarem pròximament per e-mail. 

Reducció de places:

La primera novetat és la reducció del nombre de places totals per millorar el 
desenvolupament en un estiu que serà diferent dels altres anys. La ràtio de 
nens-monitor es manté segons el que estableix la Llei 3/2008 del 23 d'abril 
de regulació de l'exercici de les professions de l'esport. 

El que canviarà aquest any és que els grups seran el que s'anomena "grups 
de convivència" i disposaran d'un mateix monitor. No interactuaran amb 
altres grups, i només tindran suport de monitors per activitats 
especialitzades com pot ser el tennis i pàdel i en algun cas puntual que així 
sigui requerit o en el cas dels més petits, monitoratge de suport. Per tant, tot 
i haver-hi alumnes de la mateixa edat, és possible que quedin segmentats 
en subgrups. Els grups de la mateixa edat, faran un itinerari d'activitats 



similar, cada grup de convivència serà responsable del seu monitor 
assignat. 

Activitats:

Seguirem fent les mateixes activitats que hem proposat altres anys però en 
grups reduïts de 10 participants. Hem creat itineraris de no encreuament 
directe amb altres grups per tot el club (itineraris d'entrada i sortida 
d'espais). 

Tot el material que utilitzi un grup passarà prèviament per una de les dues 
zones de desinfecció de material abans de passar a un altre grup. 

Hi haurà diferents punts de neteja de mans per les diferents zones del club, 
cada monitor portarà un kit de neteja i de cures individual, en cas que s'hagi 
de fer una cura, el monitor es posarà la mascareta. Abans i després de 
finalitzar una activitat es farà servir gel hidroalcohòlic o aigua amb sabó. 

Per mantenir la seguretat sanitària les excursions a parcs tipus Water World, 
Bosc de Tirolines, o la Vivac (acampada) queden suspeses. A canvi estem 
preparant excursions a la natura amb activitats d'orientació, com per 
exemple les 7 boles de drac, on farem itineraris amb GPS/Brúixoles i 
divertits jocs/gimcanes al bosc. 

Es potenciarà activitats a espais oberts i grans d’exterior del club (bosc del 
refugi). Creixeran les activitats que promoguin aprofitar un mateix espai per 
evitar desplaçaments continuats, sobretot amb els més petits. 

La piscina estarà dividida per bolles en 5 espais diferenciats per cada "grup 
de convivència" (un espai a la piscina petita i 4 espais a la piscina gran. 

Encara que les hores de piscina puguin disminuir una mica, les potenciarem 
amb jocs d'aigua en espais on puguem tenir distàncies de seguretat 
adients. 

Punt d'inici i final del campus:

Amb la finalitat de facilitar la dispersió dels alumnes/pares i evitar 
aglomeracions a l'entrada i sortida del campus, aquest any hi haurà 
diferents punts d'accés segons franges d'edat. Hi haurà un accés a les 
piscines i dos a la part superior del club on en cas necessari es podrà 
deixar un màxim de 5 minuts el cotxe aparcat. Un altre novetat és que per 



evitar aglomeracions de cotxes d'entrada i sortida, els dos accessos 
superiors sortiran per la part de dalt del club. Tots els accessos estaran 
senyalitzats amb banderoles amb el color determinat per cada grup, totes 
aquestes mesures les indicarem amb detall al vídeo de presentació del 
campus. Per a preguntes no importants, recomanem l’utilització de l’e-mail 
per no fer cues innecessàries als punts d’accés d’alumnes. 

Cantimplora:

Important: tant per higiene com per practicitat, és obligatori portar cada dia 
cantimplora plena. Heu de tenir en compte que realitzarem activitats fora del 
club (bosc i refugi del club) i volem prescindir de les fonts del club tant com 
sigui possible, en el cas que haguem de reomplir la cantimplora ho farà el 
monitor dirigent. L'estiu es caloròs i s'ha de beure aigua al llarg del dia. Si us 
plau, no oblideu posar la cantimplora plena i fresca cada dia i amb el nom 
marcat en el cas dels petits. 

Faltes d'assistència:

Totes les faltes d'assistència s'hauran de notificar i justificar. En cas que 
siguin per motiu d'enfermetat relacionada amb el Covid-19 caldrà avisar als 
responsables del campus tant aviat com sigui possible. 

Documentació:

No acceptarem la participació de cap alumne/a que no hagui entregat tota 
la documentació necessària requerida. Això inclou principalment: 

- DNI o llibre de família 
- Targeta Sanitària 
- Document de Responsabilitat i Participació 
- Autorització de recollida dels alumnes d'altres persones no habituals 
- Altres documents que siguin necessaris i puguin ampliar 

El document de Responsabilitat i Participació es podrà omplir via web 
ràpidament, el trobareu al mateix link que us passarem amb el vídeo 
presentació. 

Protocols sanitaris:

La normativa sanitària excepcional per a aquest any fa una serie de 
requeriments i recomanacions que quedaran plasmats en un document 



intern de funcionament. D'entre les mesures més rellevants us la podem 
sintetitzar en: 

- Pressa de temperatura instantània cada dia a l'entrada del campus. 
- Rentat de mans cada vegada que s'entra al club. 
- Rentat de mans després d'activitats amb contacte amb diferents 

objectes. 
- Desinfecció del material que hagi utilitzat un altre grup. 
- Creació dels Grups de Convivència 
- Creació de la figura de "responsable de seguretat sanitària" 
- Utilització d'espais oberts i ben ventilats 
- Evitar activitats de contacte directe 
- Diversificació de zones d'activitats 
- Cada activitat, només un grup simultani 

Procediment davant d'una possible alerta:

Aquest punt és molt important. Cada dia a l'entrada al campus prendrem la 
temperatura als alumnes. Si un alumne presenta febre, entrarà a formar part 
del protocol especial d'actuació. Aquest protocol consisteix en aïllar a 
l'alumne i fer un seguiment del cas. Esperarem uns minuts per tornar a 
prendre la temperatura i veure si ha estat fortuït conseqüència de la calor i 
un esforç o si persisteix. En cas de mantenir-se per sobre del que dictamini 
el departament de sanitat se us avisarà per a que el vingueu a recollir. 

Qualsevol alumne que marxi a casa per presentar simptomatologia 
compatible amb el procès del Covid, com febre, tos seca, malestar i un cop 
demostrada... quedarà exclòs d'assistir durant aquella setmana al campus i 
durant la següent. 

Requisits generals per a participar en el campus: 

El tutor/a legal de l'infant/adolescent, a més a més del full d'inscripció de 
l'activitat i del permís previst en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, haurà de 
signar una declaració responsable per a cada torn, conforme l'infant/
adolescent reuneix els requisits de salut que s'esmenten a continuació, i de 
coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que 
comporta: 

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. 



• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel 
període de confinament). 

• En cas d'infant/adolescent amb patologies prèvies de base, que ha estat 
valorada de manera individual pels serveis mèdics, la seva idoneïtat per 
participar en determinats tipus d'activitats, donat que es tracta de 
població de major risc enfront a la COVID-19. 

Tota aquesta informació serà explicada amb més profunditat en el vídeo-
presentació del campus.


