
                                      
 

CASAL D’ESTIU DELS MUSEUS DE BANYOLES 

MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT 

 

PARTICIPANTS: 

- Tant el lloc de realització dels casals com el lloc de residència dels participants hauran 

d’estar en Fase 3. 

- Per poder assistir als casals, els participants hauran de mostrar absència de malaltia i 

simptomatologia compatible amb COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o qualsevol quadre infecciós. 

- No poden haver conviscut o mantingut contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anterior de participar als casals. 

- Caldrà tenir el carnet de vacunació actualitzat. 

 Per reincorporar-se de nou a l’activitat caldrà que s’hagin mantingut 

asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID19 i al 

cap de 14 dies, quan es tracti de simptomatologia compatible.  

- Abans de començar el casal, les famílies hauran de signar un document de 

responsabilitat conforme l’infant compleix aquestes condicions (l’enviarem juntament 

amb la inscripció). 

GRUPS I ESPAIS: 

- Els participants s’organitzaran en grups de 10 infants, anomenats “grups de 

convivència”, al càrrec dels quals hi haurà 1 o 2 monitors. 

- Els grups de convivència duraran tota la setmana.  

- Aquests grups de convivència no entraran en contacte entre ells, per tal de facilitar la 

traçabilitat. 

- Cada un d’aquests grups estarà emplaçat a un dels dos museus en espais que 

garanteixen els 4m2 per infant.  

- Un cop fetes les inscripcions determinarem i informarem a les famílies el grup de 

convivència i l’espai a que li pertoca i on l’hauran de deixar i passar a recollir. 

MESURES D’HIGIENE I SANITAT: 

- Es facilitarà a les famílies i tutors/es un llistat de comprovació de símptomes que 

caldrà ser completat diàriament abans de portar el participant al casal (entre els quals 

hi haurà la mesura de prendre la temperatura) 

- Als lavabos de cada espai hi haurà punts d’aigua per rentar-se les mans, gel 

hidroalcohòlic i tovalloles d’un sol ús.  



                                      
 

- Rentat de mans amb freqüència: a l’arribada i a l’hora de marxar. També abans i 

després de sortir a esmorzar. 

- Les mascaretes seran d’us obligatori només quan no es pugui mantenir la distància de 

seguretat entre infants i monitors, o bé quan algú de fora del grup de convivència hi 

entri en contacte.  

- Els infants hauran de dur la seva pròpia mascareta de casa. 

- Els espais tancats on es duguin a terme les activitats del casal es ventilaran tres cops al 

dia i es netejaran i desinfectaran diàriament.  

- No estarà permès l’ús compartit de cantimplores.  

- El material d’ús compartit serà desinfectat diàriament pels monitors. 

- Hi haurà un monitor/a Responsable de prevenció i higiene. Aquesta persona 

s’encarregarà de vetllar pel compliment de les mesures establertes.  

- Tot l’equip de monitors/es haurà rebut una formació específica per tenir eines i 

recursos i estaran en contacte amb el CAP.  

- En cas que es detecti un focus de contagi el grup de convivència haurà d’estar 14 dies 

en quarantena.  

- En cas que s’hagi de confinar un grup de convivència perquè s’ha detectat un focus de 

contagi es retornarà a les famílies el 60% de la matrícula corresponent als dies no 

gaudits.  

 

ACTIVITATS: 

- Almenys cada dia hi haurà una activitat orientada a: 

o treballar la cohesió i el sentiment de pertinença a un grup i el recolzament 

emocional als infants, malgrat el distanciament físic. 

o aprendre valors i adquirir experiències enriquidores i de qualitat en un 

ambient lúdic i distès. 

- Les activitats estan pensades i dissenyades per respectar els 2 metres de 

distanciament entre els infants i els infants i monitors/es. 

 

 


