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Protocol d’actuació COVID–19  

Ca n’Oliver 



Les mesures en el marc de la pandèmia  de COVID 

emprades en la Casa de Colònies de Ca n’Oliver 

estan estretes dels documents que han emès el 

Departament d’Educació i el de Joventut, apro-

vats pel PROCICAT.   

Ens basem en els plans sectorials del centres do-

cents i de les actuacions en relació a extraesco-

lars, colònies i sortides. 

La informació actualitzada de la Generalitat la podeu extreure de la pagina 

web del departament d’Interior respecte els diferents Plans sectorials per a 

fer front a la Covid-19. 

Adaptació del protocol del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021” a Ca n’Oliver 

Les escoles amb pernoctació no comparteixen amb altres grups de pernoctació. 

Els espais emprats permeten mantenir les distàncies requerides segons el proto-

col vigent. 

L’ús de la mascareta serà obligatori exceptuant casos que siguin contraprodu-

ents. Es recomana que cada alumne en porti dues. 

Es disposarà de materials d’higiene i desinfecció a l’abast dels participants. 

Els participants hauran de dur cantimplora que es podrà emplenar en qualsevol 

aixeta de la casa, és aigua potable. NO ES POT BEURE DIRECTAMENT DE LA 

FONT. 

Els participants no poden compartir begudes ni aliments entre ells. 

El rentat/desinfectat de mans serà OBLIGATORI cada vegada que s’accedeixi i es 

surti d’un espai comunitari. 

Aspectes generals 

Participants 2 

Activitats 2 

Espais 2 

Sales tallers 3 

Menjador 3 

Lavabos/dutxes 3 

Dormitoris 4 

Gestió de casos 4 

Sumari de continguts 

Continguts clau: 

Adaptació a la normativa 

vigent. 

Respectarem distàncies i 

ús de mascareta. 

Desinfecció de mans. 

Treball i jocs dels alumnes 

a partir de grups de convi-

vència estable. 

Aire lliure 

Valors de consciència 

ciutadana 

Protocol 

d’actuació  

COVID –19  

Ca n’Oliver 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/


Es farà un registre de monitors i alumnes respecte els espais 

usats. 

Es treballarà amb grups de convivència estable. 

Les mesures d’interacció dels participants seran les acordades 

amb cada centre que vingui d’excursió o de colònies. 

 

Es marcaran espais concrets per a grups de convivència estable. 

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure, i si es fan a l’interior les 

finestres romandran obertes. 

Estaran marcats espais d’entrada i sortida  de les zones més pro-

penses a aglomeracions. 

Els participants 

Espais 

Les activitats 

Al final de cada activitat es treballarà juntament monitors/es i alumnes 

netejant les taules i espais, l’objectiu és deixar l’espai net i promulgar 

valors de consciència cívica). 

Es netejaran i es desinfectaran els utensilis usats per la mainada (llapis, 

pinzells, regles, eines ...) després de l’ús. “… l’objectiu és 

deixar l’espai net i 

promulgar valors de 

conciència cívica.” 
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Sales de taller 

Lavabos /dutxes 

Menjador 

Tant al menjador com les sales colindants disposaran de  desinfectant de mans, per l’ús dels participants. 

Les sales disposaran de palanganes amb aigua i sabó per netejar 

les taules i bancs que s’hagin usat. 

Es disposa de dispensador de desinfectant per netejar taules  i      

cadires de les sales (i altres objectes). 

Els alumnes participaran en el procés de neteja, ja que es promou 

en valors d’ordre neteja i consciència social. La feina de         

desinfectar  és a càrrec dels monitors/es de la casa. 

Es netejaran els pals d’escombra i recollidors, d’igual forma es  

netejaran poms de les portes. 

Cada pal d’escombra/recollidor amb nº/nom així es pot identificar l’espai de cada objecte. 

Es separaran els grups en diferents sales de menjador, si l’espai 

del menjador principal no permet l’ús de tota la comunitat       

d’alumnes a la sala. 

Sinó també es podran fer torns. 

El mestre s’ha de fer responsable de la gerra comunitària de   

cada grup 

Els lavabos es separaran per escoles (el dia que n’hi hagi més d’una excur-

sió). 

Si es tracta d’una sola escola, els lavabos estaran separats per gènere. Dins 

de cada recinte hi haurà especificacions d’ús d’un lavabo concret per grup 

estable. 

Caldrà seguir les recomanacions dels cartells/grup estable. 

Les piques dels lavabos es podran fer servir indistintament ja que es farà una 

desinfecció assídua. 
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Les habitacions tenen sistema de ventilació d’intercanviador   

d’aire i finestres que es poden obrir. 

Els alumnes han de dormir segons la disposició dels coixins (cap i 

culats) 

Es fan habitacions per a grups convivència estables. 

El centre educatiu haurà d’aportar una declaració responsable a la instal·lació a través de la qual es comprometi a no portar 

cap infant o adolescent amb simptomatologia compatible amb la covid-19 o que l’hagi presentat en els darrers 10 dies, que 

hagi estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia o que hagi tingut simptomatologia compatible en 

els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat. Així mateix, es compromet a no portar cap infant que estigui a l’espera del 

resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica 

d’infecció, ni cap infant que estigui exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol 

incidència relacionada amb la Covid-19. El mateix document serà un compromís del centre per avisar a la instal·lació de qual-

sevol cas positiu en algun dels participants dins del termini dels 10 dies posteriors al final de l’estada.  Les instal·lacions 

mantindran el protocol ja implantat durant les colònies d’estiu i la posterior actualització del protocol vigent en el moment de 

l’estada. Tant a nivell de comprovació, com per al protocol que cal seguir en cas de símptomes. 

En el cas que es detectés algun símptoma, es seguirà el procediment establert pel Departament d’Educació: 

Cal portar l’alumne a un espai separat d'ús individual ben ventilat i cal contactar amb el responsable del 

servei o equipament.  

Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta quirúr-

gica tant a la persona que ha iniciat símptomes – si és més gran de 2 anys–, com a la persona que l’acompa-

nyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  

Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb 

problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions 

de la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 

sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest 

material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un 

cas sospitós. 

Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits 

o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...), caldrà trucar al 061 o 

CAP de referència 972 56 06 28.  

Gestió de casos 

Dormitoris 

Troba’ns a la web! 

www.canoliver.com 
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