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El lleure educatiu, en el s’inclouen les colònies i sortides escolars, constitueix un element 

d’impacte positiu en el desenvolupament cognitiu i social dels infants i adolescents. 

Atesa la seva importància en l’àmbit escolar, el document del Pla d’actuació per al curs 2020-

2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 estableix en l’apartat 

5.8.3 que els centres poden dur a terme les colònies i sortides escolars previstes en la seva 

programació anual amb les adaptacions que calgui seguint les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària. 

Aquestes mesures van quedar concretades i aprovades pel PROCICAT el dia 5 d’octubre del 

2020 en un document anomenat Pla Sectorial: Especificacions sobre el Pla d’actuació per al 

curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació 

amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars. Les indicacions descrites són 

la base a partir de la qual, des de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat) hem adaptat 

les colònies escolars amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi. 

Les colònies a la Xanascat són una proposta educativa des de la vessant del lleure per tal de 
fomentar l’aprenentatge de competències i valors. Aquest curs, el nostre encàrrec es centra 
més que mai en realitzar una tasca social amb els nens i nenes participants però mantenint la 
seguretat com a element principal. 
 

Les mesures preventives es concreten en: 

 
 
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 
 
 Les colònies s’organitzaran en grups constants de convivència que seran coincidents amb 

els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva i tindran un o varis monitors 
que interactuaran amb el grup de manera transversal al llarg de tota l’estada. 

 
 Podreu conviure diversos grups de centres educatius diferents en un mateix alberg però 

sempre es respectaran els grups de convivència estable i la distància de seguretat entre 
aquests. 

 
 Es promouran especialment les activitats a l’exterior i aquelles que no facin necessària la 

proximitat i contacte físic entre els participants, però dins del grup de convivència estable 
escolar no serà necessari mantenir de manera permanent la distància física de 1,5 metres 
ni l’espai personal de 2,5 m2. 

 

Funcionament de les COLÒNIES ESCOLARS en el marc de la pandèmia 
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 Els docents o professionals de suport educatiu que acompanyin les sortides i que no 
formin part del grup estable habitual al centre, seguiran les mateixes mesures d’interacció 
que s’hagin establert al centre. 

 
 
ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS 
 
Hem re-dissenyat tots els espais comuns dels albergs per complir la normativa d’aforament 
tot mantenint la distància de seguretat. 
 
Menjador 
 
 El servei de menjador als albergs s’organitzarà de la mateixa manera que als centres 

educatius; és a dir: els integrants d’un mateix grup de convivència estable seuran junts en 
una o més taules. Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. En cas que 
en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar 2 metres de 
separació entre ells per garantir la distància. 
 

 En menjadors molt concorreguts s’establiran torns per evitar la coincidència d’un gran 
nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn farem la neteja, desinfecció i 
ventilació corresponent. 

 
 Per seguretat, als albergs hem substituït els bufets pel servei amb safates individuals. 

 
 

Habitacions 
 

 Atenent el nivell epidemiològic del moment i fins que aquest no variï, es prioritzarà que 

els alumnes d’un mateix grup estable comparteixin habitació. D’aquesta manera s’evitarà 

el contacte entre diferents grups. La mesura s’adaptarà a les indicacions de Salut i 

Educació en cada moment. 

 Els acompanyants del grup, dormiran en habitacions separades dels alumnes i respectant 
les recomanacions de dormitoris de la Secretaria de Salut Pública. 

 

 A les habitacions es mantindrà la distància d’1 metre entre lliteres, però es disposaran les 
capçaleres dels llits capicuades per evitar respiracions creuades. 
 

Activitat 
 
 Cada grup estable disposarà d’un espai diferenciat per activitat, tant interior com exterior. 
 
 Més d’un grup estable podrà coincidir en un mateix espai quan aquest tingui una dimensió 

suficient com per mantenir distància física de seguretat entre els diferents grups, sense 
risc de contacte, amb una senyalització o barrera física visualment identificable. 

 
 Cada grup estable tindrà un espai exterior per a poder-se estar sense monitor en els 

moments de temps lliure, a càrrec dels docents. 
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DESPLAÇAMENTS 
 
 L’alberg disposa de circuits que determinen els recorreguts a seguir pels grups de 

convivència estable. 
 

 Sempre que sigui possible, els circuits, les entrades i les sortides dels espais seran 
diferents per cada grup. En cas que no es pugui, caldrà controlar que aquests no 
coincideixin en el temps. 
 

 Els moviments dels grups es regularan sota la supervisió del responsable de l’activitat en 
hora d’activitat i sota la supervisió del docent acompanyant en hora de temps lliure. 
 

 Les entrades i sortides de l’alberg es realitzaran pels llocs indicats, evitant en tot moment 
l’aglomeració i coincidència de grups constants. 

 
 
ÚS DE MASCARETES 
 Atenent la situació epidemiològica del moment, es preveurà l’obligació d’ús de la 

mascareta amb independència del compliment de la distància de seguretat. Així doncs, 
dins dels grups constants, durant el transcurs de les activitats l’ús de la mascareta 
s’ajustarà a les condicions d’ús aplicables en cada moment en el centre educatiu. 
Igualment, des de la Xanascat podrem fixar condicions d’ús més protectores en cas que 
ho considerem necessari. 
 

En qualsevol cas, la mascareta NO serà necessària: 
 
 Al realitzar activitat físic-esportiva; 
 Per les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es 

pugui veure agreujada per la utilització d’aquesta. En aquest cas, el tutor responsable 
de l’alumne, avisarà al coordinador amb antelació; 

 Per les persones que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen 
d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que 
facin inviable la seva utilització; 

 En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa 
de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de 
les autoritats sanitàries.  

 
En qualsevol cas, la mascareta SI que serà necessària: 
 

 Per als/les monitors/es, excepte quan estiguin realitzant pràctica esportiva. En el cas 
que no es porti mascareta per aquest motiu es seguirà al màxim la recomanació de 
mantenir la distància; 

 Per als alumnes i docents acompanyants: a la sortida de l’autocar, a l’entrada de la 
instal·lació i en tots els desplaçaments en prevenció de contacte entre diferents grups 
constants; 

 A la zona d'espera de les activitats, en les quals, malgrat tractar-se en general d’espais 
a l’aire lliure, és molt difícil mantenir el distanciament mínim; 

 Per als treballadors de l’alberg. 
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 S’utilitzarà preferentment mascareta higiènica reutilitzable i, si pot ser, homologada. Els 

alumnes i acompanyants l’han de dur de casa. 
 
 
GESTIÓ DE CASOS 
 
 El centre educatiu haurà d’aportar a l’alberg la declaració responsable signada que us 

haurem fet arribar prèviament. 
 
 La presa de temperatura i la comprovació diària de símptomes de tots els participants és 

responsabilitat dels docents acompanyants. L’alberg us facilitarà un termòmetre frontal. 
 

 En el cas que es detectés algun símptoma, es seguirà el procediment establert pel 
Departament d’Educació. L’alberg disposa d’un espai infermeria per aquests casos. 

 
 
PLA D’HIGIENE I DE DESINFECCIÓ 
 
 Els albergs estan adaptats a la normativa de tots els protocols de neteja, alimentació i 

emergència i disposen d’un pla de neteja i desinfecció adaptat als espais i usos de cada 
un d’ells (menjadors, habitacions, aules, espais esportius, lavabos i dutxes). 

 
 A tots els albergs trobareu punts de servei de gel desinfectant i mampares de protecció. 
 
 La roba de llit es renta a més de 60º. 
 
 Els espais comuns utilitzats per més d’un grup estable es netejaran, desinfectaran i 

ventilaran. 
 
 El material que no sigui assignat a un grup de convivència concret i per tant sigui comú, 

es netejarà i desinfectarà després de la seva utilització. 
 
 Es farà un rentat de mans abans i després de cada activitat, abans i després de cada àpat 

i abans i després d’anar al WC, tant els monitors o monitores com l’alumnat. Així mateix, 
abans i després de l’ús d’espais pels quals puguin circular més d’un grup estable, també 
es farà rentat de mans. 

 
 Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts per 

ventilació, a més a més de la ventilació a l’inici i a la finalització de la jornada. 


