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1. Introducció i Objectius 
El present document creat per Girosos SL, respon a les actuacions preventives 
del COVID-19 del Casal del Club Natació Banyoles. Les mesures exposades 
es basen en els documents de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya: Criteris generals per a l’organització de les activitat 
de lleure educatiu estiu 2020 i Protocol específic pels casals d’estiu. 

El propósit principal  d’aquest arxiu és garantir la seguretat dels participants 
mitjançant el compliment de les mesures exposades a continuació per part 
de l’equip de monitors, famílies i participants. 

2. Mesures Generals  del Departament de 
Joventut 
A continuació s’exposen les mesures definides per la Direcció General de 
Joventut, adaptades al context del Casal del Club Natació Banyoles 

2.1 Dimensió Pedagògica 
Les programacions d’activitats de cada grup d’edat (Joves, Grans, Mitjans, 
Petits i Joves) s’adaptaran per mantenir els participants a 2 metres de 
distància i s’anul·laran aquelles activitats en les que no es pugui mantenir. 
Per altre banda s’incorporaran les següents activitats de sensibilització: 

 Incorporació  del rentat de mans obligatori abans i després de cada 
activitat. 

 Activitats, jocs i dinàmiques relacionades amb el COVID-19 i adaptades 
al grup d’edat objectiu perquè els participants puguin entendre millor 
la pandèmia i les seves mesures preventives.  

2.2 Territori on es desenvolupen les activitats 
El Casal s’iniciarà quan el municipi del lloc de realització (Club Natació 
Banyoles) estigui en fase 3. Els  relació als participants podran prendre part 
del casal quan el seu lloc d’origen estigui en fase 3 també. En darrer lloc, 
totes les activitats del casal es desenvoluparan dintre de la Regió Sanitària 
de Girona i en concret dintre la Comarca del Pla de l’Estany. 

2.3 Desplaçaments 
Els desplaçaments del casal es realitzaran d’acord amb la normativa present 
i es faran de la següent manera: 

 Excursions i desplaçaments a peu i amb bicicleta: Tot i que els participants 
es desplaçaran respectant la distància de seguretat, es farà ús de la 
mascareta per situacions concretes on no es pugui mantenir la separació 
(Creuament de carrers, circulació per camins o voreres estretes, etc..). 
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 Desplaçaments amb autocar: En el cas d’utilitzar un autocar serà 
obligatori l’ús de mascareta per part dels participants i monitors i 
l’aforament i distribució dels passatgers dependrà de l’Empresa 
contractada. 

2.4 Mida dels grups 
El casal s’organitzarà amb grups de convivència, formats per 10 nens d’un 
mateix grup d’edat i un monitor/a. Aquesta formació es mantindrà durant 
tota la setmana, sense canvis ni de participants i sense contacte amb altres 
grups. 

En el cas de la franja d’edat Infantil (P3 i P4), cada grup de convivència 
comptarà amb l’ajuda d’un monitor/a corre torn. Aquesta figura combinarà 
els dos grups d’infantil per oferir suport al grup de convivència que ho 
necessiti. 

2.5 Pla de confinament 
La Direcció General de Joventut facilitarà un model perquè cada casal el pugui 
seguir els passos en cas de detecció dels participants. Aquest model 
s’adaptarà al context del Club Natació Banyoles i contindrà: 

 Mecanisme de comunicació interna quan es detecti un cas 
 Mecanisme de comunicació amb família dels afectats. 
 Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment de 

dades de traçabilitat. 
 Identificació de zona de espera previ a l’abandonament de l’activitat. 

2.6 Declaració responsable per a la participació 
Com cada any, cada participant haurà de tenir la Declaració Responsable 
(Autorització) degudament omplerta, signada i amb els documents adjunts 
necessaris (fotocopia del DNI i targeta sanitària, declaració responsable 
conforme s’està a dia amb les vacunes). 

En relació a la normativa COVID-19, enguany l’Autorització comprendrà 
apartats específics per prevenir la pandèmia. 

2.7 Protocol de comunicació amb Salut Pública 
El casal adaptarà i seguirà el protocol establert pel departament de Salut per 
comunicar-se amb  qualsevol centre de salut si la situació ho requereix. 

2.8 Altres protocols específics 
En aquest apartat es té en compte la neteja i desinfecció, tant de la 
instal·lació com dels materials utilitzats pel casal. 

 

La majoria d’activitats es realitzaran a l’exterior, excepte que les condicions 
meteorològiques i/o característiques de 
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l’activitat no ho permetin. En aquest cas, la instal·lació del Club Natació 
Banyoles garanteix les mesures (neteja, ventilació i desinfecció diària) 
d’higiene i seguretat de la sala utilitzada. 

En el cas del material facilitat pel casal (pilotes, raquetes, piragües, etc..), 
els monitors seran els encarregats de desinfectar-lo un cop acabada 
l’activitat, per garantir la seguretat del proper grup. Per realitzar manualitats 
o dinàmiques, els participants hauran de portar el seu material (tisores, llapis 
de colors, boli, etc..). 

2.9 Prevenció en l’àmbit de la Salut 
El casal realitzarà les següents actuacions de prevenció: 

 Com s’ha comentat anteriorment, a l’inici i final de cada activitat es 
realitzarà un rentat de mans, seguint les pautes de l’OMS. 

 Cada monitor portarà una solució hidroalcohòlica, a més de la seva 
mascareta. 

 Els participants hauran de portar una mascareta i utilitzar-la en casos 
en els que no es pugui garantir la seguretat (Transport, moments en 
els que no es pugui garantir la distància recomanada). 

 Diàriament, des de casa, les famílies comprovaran la simptomatologia 
dels participants mitjançant el model del departament de salut. 

2.10 Distància física recomanada 
L’equip de monitors vetllarà constantment perquè els participants mantinguin 
la separació de 2 metres. Totes les activitats plantejades al casal garanteixen 
la separació mínima de seguretat i pels desplaçaments que no es pugui 
garantir aquesta distància, s’utilitzaran mascaretes. 

2.11 Neteja i desinfecció 
La majoria d’activitats es realitzaran a l’exterior i només s’utilitzaran els 
espais interiors quan la meteorologia no permeti realitzar la pràctica amb 
normalitat, en aquest cas cada grup disposarà d’una zona interior, amb 
ventilació, prèviament assignada.  

No obstant, totes les sales utilitzades pel casal tindran un full de registre i un 
neteja  periòdica per part del personal de la instal·lació. 

Tot el material del casal que s’utilitzi serà desinfectat i correctament anotat 
al full de registre, ubicat a la sala de material. 

2.12 Alimentació 
Abans i després de l’esmorzar els participants s’hauran de rentar les mans 
amb una solució hidroalcohòlica i durant l’àpat  no es podrà compartir ni el 
menjar ni el beure, sota cap concepte.  
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2.13 Entrades i sortides 
S’establirà un lloc d’entrada i sortida de la instal·lació per a cada grup d’edat 
i si hi ha dos grups per edat, la sortida es farà escalonada amb una diferència 
de 5 minuts. En l’apartat de mesures especifiques es definiran les de manera 
més concreta les zones d’entrada i sortida. 

2.14 Casos d’atenció preferent d’un infant en un grup 
En el cas que un participant d’un grup de convivència necessiti atenció 
especial per accident o emergència i obligui al monitor del grup de 
convivència a absentar-se amb ell, serà un altre membre  que es farà càrrec 
del grup per un moment determinat i utilitzant mascareta. 

3. Mesures específiques del Casal del CNB 
En aquest apartat es poden veure les actuacions concretes que hauran de 
realitzar els participants, famílies i monitors del casal per garantir, en tot 
moment, la seguretat de tots els implicats 

3.1 Abans del casal 
 Prendre la temperatura, comprovar si existeix qualsevol símptoma 

derivat del COVID i assegurar-se de no haver tingut cap contacte 
proper amb alguna persona amb la malaltia (Participants i Monitors). 

 Entregar el document de verificació de simptomatologia als monitors 
(Participants). 

 Disposar d’una mascareta personal a utilitzar als moments que no es 
pugui mantenir la distància (Participants i Monitors). 

 Portar l’esmorzar i beure necessari per realitzar les activitats, ja que 
no es podrà compartir (Participants i Monitors). 

 Els participants faran les seves necessitats abans d’entrar al casal 
(Participants) 

3.2 Entrades i sortides 
Tant les entrades com les sortides es realitzaran en zones diferents per grups 
d’edat, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Per aquest motiu es demana 
que els participants que ho requereixin, només siguin acompanyats i recollits 
per un sol familiar/tutor. Les zones serien les següents: 

 Infantil (P3-P4): Porta blanca del passadís de vestidors. 
 Petits (P5-1r): Porta 15, al costat dels torns exteriors  
 Mitjans (2n-3r): Portal automàtic de la piscina 
 Grans (4t, 5è i 6è): Portal de la pista de “Futbito” 
 Joves (ESO): Portal de la Draga. (al tractar-se d’una porta allunyada 

dels aparcaments de bicicletes, els participants les podran entrar dintre 
les instal·lacions). 
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3.2.1 Més d’un grup per franja d’edat 
En el cas que una franja d’edat (Joves, Grans, Mitjans, Petits i Infantil) tingui 
més d’un grup de convivència es faran les entrades i sortides per la mateixa 
zona però de manera escalonada amb una diferència de 5’ entre grups: Grup 
de convivència 1 (de 8:55 a 12:55) i Grup de Convivència 2 (de 9:00 a 
13:00).  

Amb aquesta situació es publicarà, amb antelació a la web del club, els 
participants que hi ha a cada grup amb l’objectiu que les famílies es puguin 
organitzar i complir els horaris establerts per facilitar el funcionament del 
casal. 
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3.2.2 En cas de pluja 
Aquest fenomen meteorològic només modificaria les entrades i sortides dels 
següents grups: 

 Grup grans: Pel portal automàtic (Sortida habitual dels Mitjans). Les 
dimensions del portal permeten l’entrada i sortida de dos grups al 
mateix moment. 

 Grup Joves: Per la porta 2 (al costat de la sortida habitual dels 
Petits). 

 
La resta de grups, faria les entrades i sortides pel seu lloc habitual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.3 Durant el casal 
 Netejar les mans i prendre la temperatura al moment d’entrar al casal 

i anotació al full de registre (Participants i Monitors). 
 Rentar les mans abans i després de cada activitat (Participants i 

Monitors). 
 Respectar les distàncies de seguretat durant les activitats plantejades 

per a cada grup de convivència  de 10 participants (Participants i 
Monitors). 

 Utilitzar la mascareta quan no es pugui garantir la distància de 
seguretat (Participants i Monitors). 

 Netejar i desinfectar els materials del casal utilitzats en l’activitat 
(Monitors). 

 Utilitzar els lavabos de forma ordenada i garantint la seguretat i higiene 
(Participants). 



 

3.4 Altres consideracions 
A continuació s’exposen altres aspectes del casal. 

3.4.1 Política de devolucions  
En el supòsit que un participant no pogués acabar de completar els dies 
contractats per problemes mèdics, s’actuaria de la següent manera:  

 En primer lloc s’oferirà la possibilitat de gaudir dels dies perduts un cop 
el participant ja estigui recuperat.  

 En el cas que la família no tingui disponibilitat per recuperar aquests 
dies més endavant, en cas de COVID-19 se li farà la devolució del 60% 
de l’import dels dies no gaudits, sempre que hi hagi un justificant 
mèdic. El 40% restant es destinarà a cobrir els costos fixes de l’entitat 
donat que l’afectació pot ser important. En altres casos per altres 
problemàtiques, es retornarà el 100% de l’import no gaudit, també 
amb justificant mèdic. 

3.4.2 Informació i documents  
El casal utilitzarà els següents canals per informar a la família. 

 Apartat del casal, de la web del CNB:  
o Document informatiu: Explicació d’activitats i materials a portar. 
o Grups setmanals: Relació d’hores d’entrades/sortides de cada 

grup i els seus participants. 
 

 Correu:  
o Document informatiu: Explicació d’activitats i materials a portar 
o Grups setmanals: Relació d’hores d’entrades/sortides de cada 

grup i els seus participants. 
o Notificacions i/o urgències (cancel·lació de torns, suspensió 

d’activitats). 

*Per altre banda, s’utilitzaran les xarxes socials (Instagram i Fclickr del 
CNB) per penjar imatges del dia a dia del casal. 

Si els participants no poden assistir o per qualsevol dubte agrairíem que ens 
contactéssiu a: 

 coordinaciocasalbanyoles@girosos.cat 

3.4.3 Altres serveis 
En el cas que la pandèmia es redueixi i la situació es permeti, es podrien 
incorporar els serveis d’acollida, menjador i/o tardes. 

 


