
 

 

PLA D’ACTUACIÓ I CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL 
D’ESTIU MUNICIPAL I CAMPUS EXPLORA DE SORT 2020 (COVID19) 

 
Aquest document pretén fixar les línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar les               
activitats del lleure educatiu aquest estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandemia del               
COVID19, al municipi de Sort, concretament al Casal d’Estiu Municipal de Sort i al Campus               
Explora Sort 2020.  

Cada any s'organitza, des de l'Ajuntament de Sort, un casal d'estiu adreçat als infants de la vila                 
d'entre 4 i 9 anys (de P3 a 3r de primària) i un Campus Esportiu per nens de 9 a 15 anys (de 3r de                         
primària a 3r d’ESO). L’Ajuntament de Sort pretén seguir les recomanacions del document marc              
que ha establert la Generalitat de Catalunya, el qual estableix els requisits mínims imprescindibles              
per a poder realitzar les diferents activitats de lleure i seguirà els protocols que es vagin concretant                 
amb detall per cadascun dels diferents tipus d’activitat. En aquest sentit, aquest document exposa              
com es realitzaran aquestes activitats de lleure per a joves i infants al municipi de Sort, sota uns                  
criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la seva realització, i així mateix garantint               
la salut dels infants i la de la comunitat.  

Els infants i joves representen un grup de baix risc per la COVID-19, per aquest motiu                
l’Ajuntament de Sort, considera que cal aprofitar el gran valor educatiu de les activitats d’estiu, i                
encara més en aquest context especial de pandèmia. A més a més, també existeix un altre punt a                  
favor i és que la comarca del Pallars Sobirà es considera zona verda, ja que de moment ha tingut                   
un baix risc de contagi, fet que afavoreix un desenvolupament del Casal d’estiu i del               
Campus a Sort amb més garanties.  

Des de l’Ajuntament de Sort entenem el Casal d’Estiu i Campus Explora com un servei públic de                 
lleure però també com una activitat educativa de poble més que cal potenciar. Aquest estiu 2020                
serà especialment rellevant per la infància en aquesta fase post-confinament, ja que els permetrà              
l’aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la                
protecció; la retrobada i el contacte amb la natura i els espais oberts de la vila de Sort, i la                    
recuperació del sentit de comunitat, el retrobament amb les amistats i el contacte amb referents               
adults més enllà del nucli familiar. 

Per això, des d’una vessant pedagògica, caldrà incorporar en el disseny educatiu de les              
activitats del Casal d’Estiu i Campus Explora d’enguany, l’experiència covid19 i enriquir les             
activitats dels infants i joves amb nous aprenentatges. Tots aquests valors s’hauran de             
reflexar en el eix d’animació d’enguany i que anirà a càrrec del coordinador/a i monitors/es,               
sempre seguint els protocols de seguretat i protecció comuns i individuals. 

 

 

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ PEL CASAL I CAMPUS         
MUNICIPAL- ESTIU 2020 

A hores d'ara, l’oferta d’activitats de lleure i programes d’estiu per a infants i adolescents està               
subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries                 
al respecte. 

 



 

 

Mesures preventives generals 
 

➔ En primer lloc, per poder dur a terme qualsevol de les activitats de lleure tant del Casal                 
com del Campus municipals de Sort, caldrà que estem en la Fase 3 de la desescalada. 
 

➔ Per a establir la ràtio entre participants i monitors/es es pren de referència la que marca el                 
Decret 267/2016 i queda fixada en totes les activitats 1 monitor per cada 10 participants.  
 

➔ Cada grup reduït de fins a 10 nens es considerarà grup de convivència, ja que el monitor                 
sempre es relacionarà amb el seu mateix grup d’infants/adolescents, no podrà interactuar            
amb altres grups i faran les activitats sempre junts (grups estables).  
 

➔ Es procurarà realitzar les activitats a l’exterior el màxim sigui possible, així com les              
activitats dirigides. No es preveuen sortides en autocar. 
 

➔ Cada grup, a banda del seu responsable d'activitat, haurà de tenir un responsable de              
seguretat i higiene, que haurà de vetllar pel compliment de les mesures de neteja i               
higiene per minimitzar els riscos de contagi: 
  

❖ Vetllar pel manteniment dels 2 metres de distància entre totes les persones            
que participen de l’activitat i altres professionals externs que necessitin accedir           
a les instal·lacions on es realitzin les activitats. 

❖ Garantir la separació mínima en espais comuns com lavabos, menjador,... 
❖ Control de la temperatura a l’arribada i durant l’estada i registre dels            

resultats.  
❖ Rentat de les mans a l’entrada i sortida del casal /campus 
❖ Rentat de mans a l’inici i final de cada activitat i de menjar. 
❖ Ús de mascaretes quan hi hagi risc de distàncies menors de 2 metres.  
❖ Control diari de l’estat de salut de cada infant/jove i del propi equip de              

monitors. 
 

➔ Es faran diversos grups separats per franges d’edat en funció de la quantitat d’infants i               
joves inscrits i es distribuiran a diferents aules i espais. 

 
➔ Segons la normativa actual, es prendrà com a mesura estàndard que cada infant disposi de               

4 metres quadrats d’espai. En aquest sentit,aquest paràmetre servirà per calcular l’ocupació            
màxima a cadascun dels espais que es faran servir tant al Casal com al Campus.  

❖ En el cas del Casal d’estiu es faran servir les diverses aules, aula polivalent i               
part del menjador de l’Escola municipal Àngel Serafí i Casanovas de Sort. 

❖ En el cas del Campus Explora Sort es farà servir el Pavelló d’Esports i molta de                
l’activitat que es faci serà en espais a l’exterior.  

 
 
 

Mesures de prevenció i higiene a les instal·lacions  

➔ Serà necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 cops al dia durant un mínim de 10               
minuts. 

➔ Desinfectar les instal·lacions amb productes homologats de forma diaria. 
 

➔ Controlar la desinfecció dels materials comuns que facin servir els infants/joves cada            
cop que s’utilitzin. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit si no                
se’n fa una desinfecció després del seu ús. (No es podran utilitzar en cap cas els                
eixugamans d’aire que hi pugui haver en les instal·lacions). 



 

 
➔ Els espais de les instal·lacions s’hauran de delimitar amb cinta i habilitar-los amb cartells              

informatius. 
 

➔ S’instal·larà a cada espai un dosificador de gel hidroalcohòlic i s’habilitaran les            
dependències amb els equips de protecció individual necessaris.  
 

➔ Es retiraran tots aquells elements i materials comuns de l’espai que puguin suposar un              
risc de transmissió de la Covid-19. 

 
➔ Pel que fa a la piscina municipal caldrà seguir la normativa vigent i realitzar la               

desinfecció diària del material aquàtic així com del mobiliari relacionat, ja sigui per part              
de l’equip dirigent o bé de la persona responsable de la instal·lació.  

 
➔ Serà important realitzar un control d’accés per evitar aglomeracions aprofitant els           

diferents accesos a les instal·lacions: 
 

❖ Serà sense creuaments amb altres grups i mantenint els 2 metres de distància. 
❖ Les famílies que recullen els infants i joves hauran de guardar també les             

distàncies fora de les instal·lacions i procurar no congestionar els accessos. 
❖ S’establiran horaris d’entrada per cada grup de 10 nens + el monitor, amb             

diferència de 5 minuts per grup. Es seguirà el mateix procediment a la sortida. 
❖ S’habilitarà una porta d’entrada i una porta de sortida correctament indicades. 
❖ S’habilitarà una cubeta al terra per desinfectar el calçat. 
❖ S’habilitarà una taula a l’entrada amb producte desinfectant i els EPIS           

necessaris. 
❖ Es mesurarà la temperatura d’infants i joves i de l’equip de monitors i es              

rentaran les mans. 
 
 
● Equip de monitors/es 

 
➔ L’equip de monitors/es de lleure, director/a, monitors/es esportius, socorristes estan tots           

titulats i són coneixedors de l’entorn local. La seva contractació es fa seguint el Decret               
167/2016, normativa que regula les activitats de lleure de Catalunya. 
 

➔ Serà necessària la formació de tots els monitors/es de lleure, coordinadors/es, monitors/es            
esportius i socorristes implicats en el Casal d’estiu i Campus municipal, en les mesures de               
seguretat i higiene, així com en l’ús correcte dels equips de protecció individual.  
 

➔ Se’ls hi facilitarà els EPIs necessaris a cadascuna d’elles. 
 

 
 
● Requisits per participar al Casal i Campus municipal de Sort 

 
Els/les participants de les activitats hauran de complir alguns del següents requisits per preservar              
la salut del grup: 

➔ Es valorarà la proximitat del Casal/Campus amb el domicili de l’infant per tal d’evitar              
desplaçaments llargs. 
 

➔ Els infants/joves hauran de presentar absència de simptomatologia compatible amb la           
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre            
infecciós. 
 



 

➔ No estar convivint o tenir contacte estret amb algun positiu confirmat o            
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors al Casal o Campus. 
 

➔ Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de         
confinament). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent             
d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici del               
Casal o Campus. Serà un requisit imprescindible per a la inscripció al Casal i Campus               
presentar una fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant/jove.  
 

➔ En infants i adolescents amb malalties greus de base, es valorarà de manera individual la               
idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc              
enfront a la COVID-19. 

 

En cas de contagi: 

❖ En cas d’algun positiu per Covid-19, s’aïllarà ràpidament a les persones que           
han estat en contacte i es resseguirà  la traçabilitat dels possibles contagis. 
 

❖ Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics            
durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es               
tracti de simptomatologia compatible. 

 
 
 
● Inscripcions al Casal o Campus municipal 

 
➔ Davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 i mirant d’evitar          

desplaçaments de les persones i professionals que hi intervenen, l’Ajuntament de Sort ha             
donat un pas endavant facilitant que, tant les inscripcions al Casal i al Campus municipal,              
es puguin realitzar des de casa i de forma telemàtica a través de la web de l’Ajuntament de                 
Sort. 
 

➔ En primer lloc, es farà un sondeig de participació que permeti ajustar la proposta de Casal                
municipal i Campus Explora a la demanda de les famílies. Per aquest motiu s’ha creat un                
formulari de pre-inscripció per preveure quantes famílies estan disposades a inscriure els            
seus fills, malgrat i les mesures de prevenció que s’hauran d’aplicar enguany. 

 
❖ Pre-inscripcions en línia a: https://ja.cat/preinscripcions-estiu-2020  
❖ Termini preinscripcions: del 18 de maig al 1 de juny 

 
 

➔ Aquesta reserva de plaça o pre-inscripció, no comporta l’abonament de cap import fins            
que la DG de Joventut i el Departament de Salut no crei i validi els protocols específics de                  
cada activitat que caldrà seguir al Casal i Campus d’aquest estiu. 
 

➔ Un cop es disposin dels protocols específics i puguem veure la seva aplicació i viabilitat               
real al Casal municipal i Campus Explora de Sort, us farem arribar el document de com                
seran, mitjançant el correu electrònic que haureu facilitat a la preinscripció, especificant el             
termini efectiu per fer el pagament de les setmanes, quinzenes o mesos reservats, així com               
la documentació que es requereix per tal de formalitzar la inscripció:  
 
 

 
 

https://ja.cat/preinscripcions-estiu-2020


 

❖ Horari i quotes Casal d’estiu municipal 2020 
De 9h a 14h de dilluns a divendres: 

- Tarifa mensual: 150€/mes  
- Tarifa quinzenal: 75€/quinzena (1-15 o 16-30) 

 
❖ Horari i quotes Campus Explora 2020  

De 9h a 14h de dilluns a divendres: 
- Tarifa mensual: 190€/mes  
- Tarifa quinzenal:110€/quinzena  
- Tarifa setmanal: 70€/setmana 

 
❖ Documentació necessària per la inscripció: 

- Full d’inscripció Casal o Campus 2020 omplert  
- Fotocòpia del carnet CatSalut  
- Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat  
- Fitxa de Salut 
- Fotografia de carnet  
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau          

(tenen un 10% de descompte) 
 

➔ El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració               
responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els               
requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les               
circumstàncies i risc que comporta. 

➔ En cas de no fer-ho en el període indicat, la reserva de plaça quedarà anul·lada. 
 

➔ En el cas que hagin entrat sol·licituds fora del període de preinscripció, i encara quedin places                
lliures al Casal o Campus, l’adjudicació es farà per rigorós ordre de matrícula.  
 

➔ Els preus de les quotes de moment són orientatius. El preu també inclourà un abonament a                
la piscina municipal per cada infant, durant el temps que estigui inscrit.  

➔ Tingueu present que l’obtenció de plaça definitiva pel Casal o Campus, podria veure’s            
afectada per les mesures de funcionament que se’ns marquin des de l’administració, per             
aquest tipus d’activitats.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Àrea d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Sort 

 Sort, 18 de maig de 2020 


