
 
 

PROTOCOL ESPLAI DE LA GRANJA 2021 
 
Aquestes són les mesures i normes de l’Esplai d’aquest estiu a La Granja, que inclouen els 
requeriments obligatoris del Decret 267/2016, referent a la realització de les activitats de lleure 
per a infants i joves garantint les condicions necessàries per a la protecció de la seva salut i la de 
la comunitat. A més, La Granja afegeix protocols addicionals adaptats al projecte educatiu i a la 
seguretat, per protegir el màxim possible als infants, famílies, educadors i l’equip de La Granja  
 
  
COMENÇAMENT DE L’ESPLAI 
El dia 28 de de juny començarem l’esplai-casal. 
 
ESPAIS I FUNCIONAMENT  
Els 250.000M2 d’instal·lacions exteriors i els 3.800M2 interiors faciliten la distribució de grups 
de convivència. 
Cada grup tindrà la seva pròpia taula, distanciada de les altres. Estaran assentats en zic-zac, i 
seran servits pel seu monitor/a, el qual dinarà amb ells i elles. 
Cada grup tindrà un vestuari privat i un vàter d’ús exclusiu. 
 
LES ARRIBADES/ SORTIDES ALS MATINS: 
Amb autocar: 
Hauran de portar la mascareta i el monitor/a de l’autocar desinfectarà les mans amb solució 
alcohòlica i prendrà la temperatura corporal a tots els infants (no podran pujar alumnes amb 
més de 37,5ºC).  
Dins de l’autocar es seguirà el protocol de transport; mascareta durant tor el trajecte i per part 
de tots els viatgers i distribució de seients segons normativa vigent. 
D’acord a les noves normatives, un cop arribats a La Granja es podran treure la mascareta, 
sempre i quan estiguin a l’exterior i amb una distància mínima entre persones de 1.5m , en cas 
contrari es seguirà fent ús de la mascareta.  
 
Sortida amb autocar: La baixa de l’autocar serà tranquil.la i calmada, pel que preguem paciència 
als pares i mares i no anar amb presses.  
 
 
 
A La Granja:  
Els pares i mares d’infantil accediran l’aparcament interior de La Granja sense ocupar l’espai 
reservat als autocars. El fet d’entrar a l’espai restringit de seguretat de La Granja, obliga a 
prendre la temperatura a l’adult que surti del cotxe per acompanyar al nen/a la sala-vestuari, 
situada al costat del pàrquing. Els pares/mares no caldrà que portin la mascareta sempre i quan 
mantinguin la distància entre persones mínima de 1.5m i no podran accedir dins la sala. Un cop 



entregat l’infant a l’educador/a, li desinfectarà les mans amb solució alcohòlica i prendrà la 
temperatura a l’infant.  
Si al cotxe porteu un germà de primària, aquest haurà d’entrar per la carpa de primària pel 
control de temperatura. 
Sortida diària:  Els pares d’infantil repetiran el procés; estacionant a l’espai de cotxes, no 
d’autocars, i evitant apropar-se a infants i altres pares/mares mentre caminen pel pàrquing. 
 
 
Els pares i mares de primària i ESO accediran l’aparcament exterior (prat) de La Granja. Adults i 
infants hauran de portar la mascareta. Hi haurà una carpa on es desinfectaran les mans amb 
solució alcohòlica i es prendrà la temperatura de l’infant. Els pares i mares no podran entrar al 
recinte de La Granja, excepte per situacions excepcionals o per anar a oficines amb una visita 
concertada. Un cop entregat l’infant a l’educador/a, es prega marxar evitant xerrar amb altres 
pares i mares. Els infants es dirigiran a la seva carpa o espai d’arribada, situat pròxim a la carpa 
de l‘entrada. 
 
Sortida diària:  
Els horaris de recollida seran esglaonats i per edats, per evitar aglomeracions. 
 
Recordar que és obligatori que cada matí els pares prenguin la temperatura dels seus fills i filles. 
No podran accedir a La Granja els infants amb una temperatura superior a 37,5ºC.  
 
 Aquest estiu La Granja es convertirà una vegada més en zona restringida de pas, motiu pel qual 
els pares i mares no podran visitar les instal·lacions interiors ni les exteriors quan comencin les 
activitats d’estiu.  
 
  
LES NOSTRES DEU MESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI 
 
1-GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA 
Farem grups estables de convivència amb un monitor/a (a més d’un ajudant de pràctiques per a 
infantil). Seran grups mixtes i d’edat similars. 
Es treballarà en la pedagogia i a través de divertits reptes per motivar als infants de cada grup 
de convivència a que mantinguin la distància física recomanable de 1.5 metres entre ells i elles 
en tot moment. L’organització en grups de convivència permetrà que en cas de 
simptomatologia compatible amb coronavirus, es pugui fer un ràpid aïllament i una traçabilitat 
àgil de possibles contactes. 
 
2-RENTAT DE MANS 
Es rentaran les mans amb aigua i sabó a l´inici i final de cada activitat i en tots els àpats creant 
noves rutines. El monitor/a disposarà de solució alcohòlica en esprai que portarà sempre a 
sobre, per si hi ha contacte. 
 
3-MASCARETES 
Cada infant o jove haurà de portar dues mascaretes. Una penjada del coll i l’altre a la motxilla. 
Ambdues amb el seu nom i cognom. Les mascaretes no seran necessàries sempre i quan es 
mantingui la distància de seguretat recomanada de 1.5 metres 
  
La mascareta serà obligatòria quan no sigui possible mantenir aquesta distància recomanada, 
per exemple per atendre a un nen/a o jove que necessita ajuda per realitzar una activitat o s´ha 
fet mal i necessita assistència. S’aprofitarà la mascareta com a metàfora pel treball d’educació 
emocional, referent a la protecció i des protecció que les emocions positives/negatives ens 



ocasionen.  
 
4-CONTROL DE TEMPERATURA 
Es controlarà la temperatura corporal dels participants i de tot l’equip de treballadors i 
educadors de La Granja cada matí amb un termòmetre frontal. Tot i així es recorda 
l’obligatorietat de prendre la temperatura als fills a casa.  
 
5- INTENSA NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
Es compliran les mesures d´higiene protocol·litzades següents:  
-Ventilació de les instal·lacions interiors de la casa 24 hores al dia. 
- Neteja i desinfecció d’espais mati i tarda, amb productes de neteja autoritzats. 
- Neteja i desinfecció dels menjadors després de cada àpat . 
-Desinfecció de tot el material de les activitats després del seu ús; pilotes, jocs, cordes, activitats 
d’aventura, poms de portes etc. 
-Desinfecció per nebulosa de les cases cada divendres a la tarda.  
 
6- LA PISCINA 
Es seguirà la normativa vigent del Real Decret 742/2013. No hi haurà material aquàtic ni 
hamaques. Els infants que portin bombolleta (3,4, i 5 anys i no sàpiguen nedar) els hauran de 
portar de casa. L’educador/a els guardarà en una caixa i els desinfectarà després de cada ús.  
Farem un 50% d’ocupació màxima, motiu pel qual faran piscina en dies alternatius. Quan no 
facin piscina faran jocs d’aigua, pel que hauran de portar tovallola i banyador cada dia.  
 
7-TOVALLOLES 
Cada infant haurà de portar 2 tovalloles, que hauran estat prèviament rentades a casa a alta 
temperatura 
-tovallola mini (bidet), per portar en una petita motxilla que portaran sempre a sobre per 
assecar-se les mans, juntament amb un pot petit de solució hidroalcohòlica 
-tovallola de piscina, que portaran cada dia a casa per canviar-la.    
 
8-GOT, MOTXILLA 
Cada participant haurà de portar un got de plàstic dur amb el seu nom per veure de les fonts i 
una petita motxilla, de pes lleuger, per portar el got, la mascareta de recanvi i la mini tovallola. 
 
 
9-RESPOSANBLE DE SEGURETAT I HIGIENE 
D’acord amb la normativa es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i 
higiene” que vetllarà pel compliment de les mesures protocol·litzades i aprovades pel 
desenvolupament de les activitats dels Casals d’Estiu, així com garantir la formació i informació 
pertinent en aquesta matèria cap als nens/es i joves i altres membres de l’equip de La Granja. 
Tot el personal de La Granja vinculada al desenvolupament de l’Esplai i Casal d’estiu (cuina, 
monitoratge, neteja, etc.) rebran una formació específica sobre les mesures i protocols per 
crear entorns segurs enfront la covid-19. 
  
 
MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS NENS I NENES  
CADA DIA : Tovallola de piscina i banyador. Petita motxilla amb mascareta de recanvi, tovallola 
petita i esmorzar. Aquesta motxilla anirà i tornarà cada dia de casa. 
EL PRIMER DIA:   
- xancletes, crema solar, gorra pel sol i bombolleta (obligatòria per a totes els nens i nenes fins a 
P5 i per aquells que no saben nedar).  



-Equip d’equitació: a partir de 3r de primària: botes/sabates tancades, pantaló sense costures i 
casc (si algú no en té, excepcionalment, es podrà utilitzar un de bicicleta o similar ja que no es 
podrà deixar els casc i hauran de ser d’ús individual).  
-Muda de recanvi per a nens i nenes de P3 a P5.  
-Deures de l’escola, estoig i una caixa de sabates per guardar-los a dins i evitar contagi, a partir 
de 1r de primària. En el cas que no en tinguin, recomanem que portin algun llibre de lectura o 
un quadren de repàs. Es tracta de passar una estona al dia tranquil·la, després de dinar. La 
Granja no es fa responsable de la pèrdua de material escolar (quaderns, llibres, estoigs,...) Els 
nens/es que facin casal de matí no caldrà que portin deures 
Si us plau, marqueu tota la roba, calçat, etc...  
Medicacions: Si el teu fill/a ha de prendre algun tipus de medicació, ens ho heu d’indicar a 
través de la inscripció i de la App, allà podreu anotar l’horari i la dosi necessària i si cal que 
estigui a la nevera. 
Dietes: En el cas de necessitar una dieta especial durant tot l’esplai, caldrà que ho anoteu a la 
inscripció. Des de coordinació contactarem amb vosaltres i us enviarem el menú especial 
personalitzat, cada setmana. Si el que necessiteu és una dieta puntual algun dia, ho heu de 
notificar a través de la App el mateix dia. 
 
QUI POT PARTICIPAR AQUEST ANY A LES ACTIVITATS D’ESTIU? 
Podran participar infants i joves entre 3 i 14 anys (ambdós inclosos) que compleixin els següents 
requisits per a preservar la salut del conjunt dels participants: 

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

 No hagin tingut contacte estret o convivint amb una persona amb positiu de covid-19 
confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 Es recomana tenir el calendari vacunal actualitzat . 

 En nens/es o joves amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels 
serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus 
d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19. 

 Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la 
tutora o el propi participant si té 16 anys o més, de compliment de les condicions per 
participar en les activitats. 

 
ALTRES:  
El pare, mare o tutor/a legal haurà de signar una declaració responsable que el nen/a i/o jove 
participant en les esplai-casal reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement 
del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. 
 

 
PLA D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS SOSPITÓS DE COVID-19  

 
 Nen, nena, adolescent o jove que presenta un o diversos símptomes:  
- Febrícula o febre (> 37,5ºC)  
- Tos  
- Dificultat per respirar  
- Mal de coll*  
- Refredat nasal*  
- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  
- Mal de panxa amb vòmits o diarrea  
- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans o adolescents)  



*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista. 

 
1. A la persona amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se la separa de la resta de 
companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyada per un/a monitor/a, que també haurà 
de dur mascareta quirúrgica, fins la recollida de la família (si es tracta d’un/a menor).  

En el cas que la/el menor tingui dificultat per respirar, vòmits o diarrea molt freqüent amb 
afectació de l’estat general, dolor abdominal intens, confusió i/o tendencia a adormir-se es 
trucarà al 061, avisant també a la familia.  

 

2. Si se li realitza una PCR, caldrà que es quedi al domicili en espera de resultat.  

 

3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup seguiran assistint a 
l’activitat aquell dia en espera de resultat, mantenint la separació amb la resta de grups. El dia 
següent, si encara no hi ha resultat de la prova, no podrán anar a La Granja. Això no afecta als 
germans/nes 

 
4. A l’arribada del resultat:  

a. Si és negatiu: l’infant o jove podrà reincorporar-se a l’activitat quan estigui 24 hores 
sense símptomes.  

b. Si és positiu (confirma la COVID-19): es realitzarà una PCR a la resta d’infants o joves i 
a la persona monitora del grup de convivència i hauran d’iniciar un període de 
quarantena de 10 dies. Una PCR negativa, en cas de ser contacte estret d’un positiu, no 
eximirà de realitzar el període de quarantena.  

 

EN CAS DE COVID POSITIU  

Si un nen/a del grup dona positiu en Covid, els dies de quarantena no gaudits seran dies que no 

es poden recuperar. En el cas del grup de convivència, els dies de quarantena no gaudits es 

bescanviaran per altres dies de casal-esplai a l’agost o setembre 2021, sempre i quan hi hagi 

disponibilitat.  
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