
 

Idees força de les activitats d’Educació en el Lleure de l’Estiu 
2020 
 

1. No serà un estiu com els anteriors. Però hi haurà estiu educatiu en el lleure, si les fases de 
desconfinament avancen adequadament. Fa 3 setmanes no sabíem si es podrien fer activitats 
de lleure, fa una setmana no es podien fer campaments, i hem estat treballant intensament 
amb el sector de l’Educació en el Lleure, el departament de Salut, Protecció civil i món local per 
definir el document portat al Procicat. Queda recorregut a l’hora d’elaborar els protocols i 
guies específiques que elaborarem conjuntament amb tots els actors. 
 
2. Allò important era fer compatible el dret dels infants i joves a un lleure educatiu i retrobar el 
contacte amb la natura i el sentit de pertinença i comunitat, amb combatre el Covid19 i evitar 
un futur rebrot. 
 

3. Del marc general en volem destacar 4 punts: 

 Educar en les noves rutines postconfinament. No ho farà l’educació formal, l’Educació 
en el lleure és important. Donar protagonisme als infants i adolescents en definir 
aquests nous elements socials. 

 Retrobada dels infants i adolescents amb la natura i els espais oberts 

 Generar sentit de comunitat després de les etapes d’aïllament. 

 Respondre pedagògicament a les noves necessitats emocionals i d’incerteses dels 
infants i joves. 

 
4. El TASF definirà un Pla Marc d’Educació en el lleure per a l’estiu 2020, amb diverses accions, 
algunes encara per definir: 

 Marc i projecte compartit d’estiu Educatiu en el Lleure dels infants i adolescents. 

 Difusió conjunta. Web amb totes les activitats, protocols, i repositori de recursos. 

 Model de governança conjunt i amb coordinació Generalitat, Món local, associacions i 
empreses. També amb la participació del CNJC i el CNIAC, consells d’infància i Joventut. 

 Modificació “temporal” i excepcional del Decret d’activitats en el lleure. Flexibilitat per 
poder fer activitats i adaptar instal·lacions. 

 Formació pels monitors i caps en higiene i salut. 
 

5. Hem estat treballant amb el sector de l’Educació en el Lleure, en 5 grups de treball. 3 grups 
al voltant de les formes d’organitzar les activitats per tipologia: Colònies, casals i Campaments i 
rutes. I 2 grups sobre els continguts pedagògics: l’adaptació de les activitats a les noves rutines 
i normes, i com generar activitats pedagògiques al voltant de la higiene i la salut que requereix 
la lluita contra el COVID19. 
 
6. Document Marc que hem portat al Procicat en volem destacar les següents idees: 

 Es permeten fer Casals diaris, Colònies, Campaments, Rutes i Caps de Treball, definint 
els seus nous marcs i requeriments. També efecte als casals esportius. Infants i 
adolescents de 3 a 17 anys. 

 Es faran protocols específics per cada tipologia d’activitat a partir d’aquest document 
marc. I protocols sobre higiene, alimentació, neteja, estris relació amb Salut en cas de 
contagi i/o símptomes COVID. 

 Caldrà mantenir 2 metres de distància física, com a criteri general. En cas de les 
pernoctacions la distància ha de ser entre els caps. 

 La capacitat de l’activitat i la instal·lació serà d’un mínim de 4m2 per persona. 



 

 Es treballarà en petits grups de convivència de 10 persones, encara que l’activitat 
tingui més participants. La ràtio serà d’un monitor/a cada 10 amb un mínim de 2. Com 
ara. 

 Els espais s’hauran de delimitar per activitats i usos, i les entrades seran esglaonades. 

 Es farà especial atenció a la inclusió social i a l’atenció a la diversitat funcional. En 
aquest darrer cas amb plans específics. 

 Totes les activitats hauran de presentar el seu pla d’higiene i salut, que haurà de ser 
validat per joventut i tenir un responsable d’Higiene i Salut, que no podrà ser el 
director i responsable màxim de l’activitat. 

 En el cas dels campaments no es podran fer servir tendes petites, sinó tendes i carpes 
grans i instal·lacions de campisme on es pugui mantenir la distància. Es podran fer  
bivacs i dormir en equipaments públics sempre que es mantinguin distàncies i els 4 
metres quadrats per persona. 

 S’elaborarà un mapa d’equipaments públics per cas d’emergència a l’estiu incendis, 
inundacions. En aquest cas passat el primer moment també s’hauran de mantenir les 
distàncies i precaucions. 

 L’ús de mascaretes no serà necessari, sols per accions concretes (cures, menjar, 
neteja...). Hi haurà d’haver hidrogels a cada estança. Airejaments i desinfeccions 
diàries. 

 Es farà seguiment sanitari diari de tots els participants. Per poder-hi participar no s’ha 
d’haver tingut simptomatologia de Covid19 ni el participant ni la seva família 
convivencial els darrers 14 dies. Els infants amb patologies prèvies hauran de tenir una 
valoració de salut per participar-hi. 

 Estarà permesa les activitats d’aigua i piscines, sempre i quant estiguin ben 
compartimentades, per franges horàries i sense barrejar grups. 
 

7. La Generalitat en coordinació amb altres administracions prepara un programa d’ajuts a les 
famílies i infants que encara no podem concretar. 
 
8. Les activitats es podran fer, en principi si no surt cap altra normativa, a partir de la fase 3. 
 

9. La mobilitat entre espais es recomana fer-la en transport privat o discrecional i en el grup 
tancat de l’activitat i, en principi, en territoris que estiguin en la mateixa fase de 
desconfinament. (Perquè no fos així caldria alguna norma o autorització de Salut que ho 
permetés i ara no passa). 
 
10. La Generalitat, conjuntament amb el sector del lleure educatiu, promourà guies per 
adaptar i promoure les activitats adequades als requeriments de Salut. Activitats sense 
contacte físic i si pot ser a l’aire lliure. 
 
11. Caldrà promoure torns més petits i que s’allarguin a l’agost i inici de setembre, per poder 
garantir salut i més participació. 
 
12. El distanciament és un requeriment de Salut. Els equips educatius amb els propis 
participants hauran de trobar les formes i activitats per treballar-ho, amb sentit comú i 
prioritzant l’interès i salut dels infants. 
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