
 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS EN CAMPAMENTS/    

COLÒNIES/ RUTES PER ETAPES/ CAMPS DE      

VOLUNTARIAT  

 
Les indicacions d’aquest document i dels seus annexos, poden ser sotmeses a            
canvis per part del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca degut a modificacions de              
les mesures sanitàries de caràcter general i les específiques d’activitats de lleure.  

 

Les activitats que corresponen a aquest document són les que es desenvolupen de forma              

puntual o perllongada amb pernocta, el que hem entès sempre per acampades o             

campaments d’estiu, siguin d’un o varis vespres. 

 

REFLEXIÓ INICIAL I FORMACIÓ 

Abans de la presa de decisions respecte les activitats a desenvolupar aquest estiu, és              

necessari que l’equip hagi fet una reflexió conjunta, primer per valorar estats d’ànim             

personals, i allò que són capaços de fer i assumir (podem exposar quines són també les                

relacions que hem tingut amb els infants i els joves, i les seves famílies durant el                

confinament i quines necessitats detectam). Després podrem valorar que decidim com a            

equip de treball, quina pensam serà la resposta. 

Es durà a terme una sessió formativa, oferida pel MEGM (el proper dia 25 de juny via                 

Google Meet a les 19 hores), de les activitats habituals en temps de COVID-19.. També               

respecte les responsabilitats i assumpció del risc que comporta posar en contacte infants i              

joves. 

 

PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS D’INFANTS, JOVES I ADULTS 

Totes les persones que participin a l’activitat hauran d’emplenar prèviament a l’inici            

d’aquesta el documents de Declaració de Responsable, el voluntariat l’annex 6, que consta             

d’un qüestionari de salut i declaració responsable per a voluntariat, i les famílies l’annex 5,               
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que consta de les condicions de l’activitat per a les famílies que hauran d’acceptar per la                

participació a aquesta i del  consentiment. 

Aquests documents s’hauran de lliurar en cada nova activitat que es faci de forma no               

continuada. 

 

RESPONSABLES ESPECÍFICS I ALTRES RECURSOS HUMANS 

A l’Agrupament durant tot aquest estiu del 2020 s’anomenarà una responsable de            
comunicació que s’encarregarà de transmetre amb claredat totes les indicacions i           

situacions derivades de les mesures del COVID’19. A més, també serà l’enllaç de referència              

entre el coordinador de l’activitat de lleure i el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.               

Recomanam que aquesta figura sigui la Cap d’Agrupament. 

Durant cada una de les activitat hi haurà una responsable de salut , que pot ser la direcció                 

de l’activitat. Aquesta persona vetllarà pel compliment de les mesures establertes en aquest             

protocol i farà el seguiment del registre de neteja i desinfecció i el registre de salut personal. 

A més, també s’hauran d’indicar una persona responsable dels aïllaments que seran les             

persones encarregades d’acompanyar els infants i joves que puguin mostrar símptomes           

relacionats amb el COVID, seguint el Protocol de Detecció de Símptomes (annex 2). Es              

recomana que aquestes persones, tampoc comptin entre el monitoratge imprescindible, en           

la ràtio establerta, de manera que cap grup ni l’infant amb símptomes quedin sense la               

supervisió d’una persona adulta. 

S’ha de tenir en compte que han canviat les ràtios . Cada 20 participants hi ha d’haver                

almenys dos monitors o monitores, una de les quals pot ser en pràctiques. 

Així com estableixen les mesures habituals, l’equip educatiu no podrà ser l’encarregat de la              

neteja i desinfecció de les instal·lacions i material utilitzat. Per tant, hi haurà d’haver              

personal contractat o voluntari que s’encarregui de la neteja de l’espai, així com             

estableix l’annex 1 i que no computi com equip educatiu. 

Aquelles persones que assisteixin per realitzar una activitat puntual hauran de mantenir-se            

separats del grup de participants per 1,5 metres i/o fent ús de la mascareta. No es podran                 
realitzar visites d’altres caps o adults que no participin a l’activitat 
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Prèviament a l’activitat es lliurarà a totes les persones adultes que hi participaran, la              

Declaració de Responsable (annex 6) que hauran de retornar emplenat i signat al             

responsable de salut abans de l’inici de l’activitat. 

 

FAMÍLIES 

És indispensable fer una reunió de famílies digital o presencial amb les mesures generals              

en vigor. Totes les famílies seran informades de les mesures higiènico-sanitàries i            

organitzatives que es duran a terme per mitjà d’una circular i de la declaració de               

responsable (annex 5) 

Es pot motivar a les famílies i fer-les partícips del nostre projecte. S’ha d’esbrinar què poden                

i volen fer, donat que caldran recursos humans per netejar, per habilitar espais, per donar               

suport a les mesures, per fer cartells, intendència i cuina,... les famílies hi poden participar,               

tenint en compte que si és presencialment han d’emplenar l’annex 6. 

Convé que els pares i mares col·laborin i participin en el procés d’explicar als infants,               

segons la seva maduresa/edat, quines mesures es trobaran a l’agrupament: sense ficar por             

però si explicant i practicant les distàncies de seguretat, el portar mascareta, lo que poden               

tocar i el que no, pràctiques d’higiene,... I fins i tot establir un protocol d’higiene en tornar a                  

casa després de l’activitat. 

 

LA INSTAL·LACIÓ 

En cas que la instal·lació no tengui personal de gestió i neteja propi s’haurà de preparar                
l’espai per fer-ne ús: 

● Ventilar l’espai obrint portes i finestres 

● Fer neteja i desinfecció amb els productes adequats (annex 1 ) de poms, manetes,             

botons, mobiliari, estris de cuina i material d’activitat. 

● Tancar pas d’aigua a bevedors i fonts, precintant-ho 

● Ubicar cartells informatius, segons l’espai corresponent  (annex 6 ) 

● Ubicar-hi material de neteja personal, a la cuina i el bany. 
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● Retirar material i mobiliari innecessari pel desenvolupament de l’activitat 

En cas que la instal·lació tengui personal, la persona responsable de l’activitat i/o la persona               

responsable de salut, hauran de corroborar que el personal té coneixença de les mesures. A               

més, caldrà seguir les indicacions o mesures complementàries que els responsables de            

la instal·lació estableixin. 

S’haurà de preveure un ús de les instal·lacions que no impliqui el contacte entre diferents               

grups de més de 20 participants. D’igual forma, que es recomana preveure fer ús d’espais               

oberts i prou àmplis per qualsevol activitat. Per tant, serà imprescindible temporalitzar l’ús             

dels espais pels grups de convivència i joc de 20 o menys participants. Es pot fer ús de                  

l’ annex 7 . 

S’ha de reservar un espai habilitat per poder efectuar el procediment especificat a l’ annex 2               

en relació a l’ aïllament temporal d’aquells infants i joves que mostrin simptomes            

compatibles amb COVID’19, que disposi de mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i material            

de joc o lectura per entreteniment. Aquest espai haurà de poder ventilar-se i netejar-se amb               

facilitat una vegada s’hagi recollit al participant de l’activitat. 

Serà necessari avaluar l’ espai de pernocta per complir amb la distància física necessària             

alhora de dormir, 2 metres en habitacions i 2,5 en tendes de campanya. D’igual forma               

també preveure la seva ventilació i airejar-les durant el dia. 

L’espai, sigui pels responsables de la instal·lació o per persones contractades o voluntàries             

s’haurà de netejar i desinfectar seguint les mesures esmentades a l’ annex 1. 

 

RECURSOS MATERIALS 

Per garantir la neteja i desinfecció, s’hauran de tenir els materials comuns especificats a              

l’ annex 9. 

Els participants hauran de dur la seves mascaretes personals, tenint en compte que no              

superin el seu ús la seva vida útil. Es recomanarà als participants que duguin el següent                

material personal relacionat amb la neteja i desinfecció: 

● Tovallola, amb un tamany adequat per l’activitat que es desenvolupi 

● Mascareta personal i que no superi el seu ús la seva vida útil 
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● Recipient de dimensions grans per guardar possible material personal de l’activitat 

● Quasevol altra material que l’agrupament trobi adient fer-ne un ús personal. 

Aquest material s’haurà de mantenir dins la motxilla de cada un dels participants fins que               

s’hagi de fer-ne ús i s’haurà de recollir de tornada a la motxilla una vegada conclòs el seu                  

ús. 

Per evitar la neteja constant de material comú, aquell material que sigui assequible             

econòmicament, per exemple, tisores, bolígrafs, pinzells, … es recomana identificar per           

cada un dels participants el material, deixant-lo separat mitjançant un recipient tancat            

personal on el pugui fer net, si cal, i guardar-lo. 

S’haurà de disposar el material als espais corresponents, així com s’estipula a l’ annex 9 . 

 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 

A l’inici de l’activitat, es destinarà el temps necessari per fer un recordatori de les normes i                 

mesures de seguretat i higiene. 

Es programaran les activitats  tenint en compte: 

● No estar a una distància menor de 1,5 metres o en tot cas que es puguin                

desenvolupar amb mascareta quirúrgica. 

● Aturades cada dues hores per neteja de mans amb aigua o sabò o gel              

hidroalcohòlic, seguint el procediment establert d’almenys 40 segons. S’han de          

realitzar abans o després d’iniciar una activitat amb contacte personal o amb            

material comú 

● Que no superin el nombre dels 20 participants en una mateix espai o fent ús de                

material ja utilitzat no desinfectat. 

● Eviti el contacte de molts dels participants amb un mateix material 

● Evitar activitats amb un contacte físic constant entre participants, tot i dur            

mascaretes. 

● Diàriament s’ha de deixar de fer ús de l’espai per ventilar durant almenys 30 minuts. 
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Entrades i sortides: 

● S’han de realitzar de manera escalonada per grups de participants. Es recomana            

fer torns de 10 minuts o separar les zones de recollida 50 metres, per cada 10                

participants. 

● Els responsables de la recollida i lliurament dels participants seran els i les caps del               

propi grup. 

● Participants i famílies hauran de dur mascaretes a les entrades i sortides. 

● Les famílies mostraran al responsable de salut de l’activitat la Document per a             
famílies d’acceptació de condicions i consentiment de participació (Annex 5) i           

se li lliurarà. La documentació quedarà separada en una carpeta al marge de la resta               

de documents d’ús més comú. 

 

Menjar : S’ha de preveure que donat la impossibilitat de dur la mascareta, la distància entre               

les persones ha de ser de com a mínim 1,5 metres. S’ha de pactar prèviament els espais                 
on s’han d’asseure els participants i caps. Es recomana, que l’organització sigui en             

parelles de fileres alternades, enlloc que sigui en cercle, per reduir l’espai necessari.             

S’hauran de tenir en compte també les mesures recollides a l’ annex 1. 

 

Bon dia - Inici de la jornada: Donat que la temperatura s’ha de prendre com a mínim de                  

forma diària, a l’inici de la jornada a partir de la primera pernocta, s’haurà de prendre la                 

temperatura a totes les persones participants de l’activitats, tant adults com infants o joves.              

Aquesta temperatura s’ha de registrar, a un document indicant la persona i la temperatura              

que estableix el termòmetre. Es farà amb un termòmetre per infrarojos que no implica el               

contacte físic de l’aparell amb la persona. 

 

Pernocta: Donades les mesures establertes per l’Administració Pública, la distància que           

han de guardar les persones pernoctant serà de 2 metres en habitacions i en tendes de                

campanya, suficientment grans, 2,5 metres. En els dos casos s’haurà de permetre que             
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s'airegi diàriament. A les tendes, únicament es podrà permetre la pernoctació de 3             

persones, per molt gran que sigui la tenda i s’haurà de facilitar la ventilació el més constant                 

possible. Aquestes indicacions condicionen que les tendes de campanya habituals siguin           

inviables per pernoctar de forma adequada, per tant, recomanam fer ús de vivacs, aprofitant              

el bon temps. 

 

INFORME DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

Aquelles activitats que siguin considerades activitats de temps lliure segons el Decret            

23/2018, que regula les activitats de temps lliure, entre d’altres aquelles que amb o sense               

pernoctació es fan durant tres dies siguin consecutius o no durant un període de 7 dies, en                 

el nostre cas representat principalment per campaments d’estiu o campaments urbans           

sense pernoctació, hauran d’incloure la possibilitat de contagi a l’informe de prevenció de             

riscos. Aquest serà un possible risc més i les mesures de prevenció serà aquest mateix               

protocol i tots els seus annexos. 
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