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Casa de colònies 

Parc Natural del Montseny 
 

 

Colònies escolars 2020-21 amb totes les garanties de seguretat 

 
 
La Masia de Can Riera de Ciuret es troba rodejada de natura, dins el Parc Natural del Montseny, en 
zona de reserva de la Biosfera, amb baix risc de contagi de Covid-19. 
 
Ens comprometem a oferir-vos una estada amb totes les garanties de seguretat.  
Aplicarem totes les mesures Covid, i seguirem els protocols de prevenció en tots els àmbits de les 
colònies. 
El personal de Can Riera ha estat format per fer que les convivències siguin segures. 
 
Les mesures d’higiene, seguretat i condicionants que aplicarem dia a dia són : 

 Grup de Convivència només amb el seu Grup Bombolla. 
Tota l’estada el grup tindrà els mateixos monitors, que seran el seus referents. Es farà presa de 
temperatura i comprovació de símptomes 2 cops al dia. Matí i tarda. 
 

 Mascaretes 
Seguirem l’obligatorietat de l’ús de mascaretes segons dicti el Procicat i/o criteri de l’escola (a partir 
de 6 anys). Cada nen/a ha de portar les seves mascaretes. Tot el personal de la casa portarà sempre 
mascareta. 
 

 Rentat de mans i gel hidroalcohòlic 
Es rentaran les mans abans i després de cada àpat i de cada activitat. Es posarà gel hidroalcohòlic 
en els moments que el rentat de mans no es possible, com és a les sortides del bosc, camps de jocs, 
o espais que no es disposa de piques de rentar. 
 

 Àpats al menjador. 
Distància de seguretat , deixant seient buits entre alumnes. Cada grup Bombolla té una àrea del 
menjador. Entraran en ordre per no creuar-se. Els nens no s’aixecaran, nosaltres els servirem a taula. 
Ventilació després de cada àpat fins el proper àpat. 
 

 Dormitoris 
Cada habitació serà només per un grup bombolla. Totes les lliteres compleixen el protocol de 
distància de seguretat del Procicat. Ventilació durant tot el dia, fins l’hora d’anar a dormir. 
 

 Activitats 
Es seguirà tots els protocols de seguretat i higiene per cada activitat. Totes es faran a l’exterior en 
els camps de jocs, l’era i la zona d’esports. 
 
 
Tot això sense perdre l’essència de les colònies ni els valors que reforcem durant l’estada, com 
la cooperació, la responsabilitat i l’empatia, que aquest any han pres més importància que mai. 

 

La salut dels vostres alumnes, filles i fills és la nostra prioritat absoluta. 

Mesures Covid-19 
 


