APÈNDIX NOVEMBRE AL DOCUMENT
Criteris a aplicar per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l’àmbit de les activitats
d’educació en el lleure
Com a element previ, cal posar de relleu que el Pla de Reobertura elaborat per el
Departament de Salut reconeix la importància de l’educació en el lleure i, per aquest
motiu, s’ha inclòs ja des del Tram 1 del Pla.
Tanmateix, és coherent que la reobertura de les activitats d’educació en el lleure sigui
progressiva i alineada amb tot el Pla de Reobertura. En aquest sentit, és responsabilitat de
tots els agents implicats tenir una mirada global sobre l’evolució de la pandèmia i
comprendre i col·laborar en la progressivitat i l’èxit de les mesures vinculades a la
reobertura.
Cal, doncs, ser conscients que actualment el nivell de contagi comunitari és encara molt
important i, per tant, seguir treballant amb responsabilitat i compromís social.
A nivell operatiu, en relació a la Resolució SLT/2983/2020 i el Pla de Represa fixat per el
PROCICAT, s’indiquen seguidament les qüestions que cal tenir present en la realització
d’activitats d’educació en el lleure:
Espais de realització
En espais exteriors:


Es poden realitzar les activitats d’educació en lleure respectant el contingut dels
criteris establerts en el document Criteris a aplicar per prevenir la pandèmia per
COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure.

En espais interiors:




El grups d’infants s’han d’organitzar en el nombre màxim d’infants per grup de
convivència que s’estableixi per a cada “Tram de Reobertura”.
Hi poden haver diversos grups de convencia en un mateix espai interior sempre que
sigui factible (i es mantingui efectivament i de manera estricta) la distància física
entre persones (inclosos els educadors/es) de 1,5 metres.
En les activitats en espais exteriors no és necessari mantenir el límit en el nombre
d’infants per grup de convivència.

Limitacions de mobilitat
Mentre siguin vigents les restriccions de mobilitat s’han d’aplicar de la següent manera:
Els caps de setmana (de divendres a les 6.00h a dilluns a les 6.00h):


Els educadors/es poden estar exempts de la limitació de mobilitat en cap de
setmana per exercir la seva tasca efectiva en un grup d’infants. Per a fer-ho han de
dur l’acreditació autoresponsable que hi ha al lloc web “Certificat autoresponsable de
desplaçament d'entrada i sortida del terme municipal per la crisi sanitària per la COVID-19”
(marcant la opció “Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada”) i
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acompanyada d’un document signat per l’entitat de referència d’acord amb un
model que facilita de la Direcció general de Joventut.
Els infants NO estan exempts de les restriccions de mobilitat en cap de setmana.
Mentre sigui vigent la restricció de mobilitat en caps de setmana no es poden fer ni
excursions ni sortides fora del municipi.
En el cas de les colònies escolars s’aplica la normativa sectorial corresponent.

Mobilitat nocturna:


Les limitacions de mobilitat nocturna s’han de respectar tant per part d’infants com
d’educadors/es.

Realització de Casals de Vacances
En el període de vacances escolars de Nadal es poden fer casals de vacances (també
anomenats “casals de nadal”), previstos i regulats en el Decret 267/2016.
Per a la realització d’aquests casals cal seguir el protocol de prevenció del COVD-19
establert en el seu dia per als Casals d’Estiu.
Probablement en aquelles dates ja estarem al tram 3 del Pla de Reobretura i la ratio podrà
ser la prevista en l’esmentat protocol (1/10). De tota manera, sempre prevaldrà la ratio
establerta en les Resolucions del Departament de Salut (actualment 1/6).
Els Parcs de Nadal, Festivals de Nadal i altres activitats anàlogues són de l’àmbit dels
esdeveniments vinculats a fires i certàmens i, per tant, no són objecte de regulació per
part de la DGJ.
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