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PROTOCOL D'ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PATRONAT 
D'ESPORTS DE VALLS AL COVID-19.

Aquest document pretén fixar les línies generals de com s’han de 
desenvolupar les activitats de lleure esportiu i educatiu que el Patronat 
d'esports de Valls proposa per aquest estiu en el context d’excepcionalitat 
derivat de la pandèmia del COVID19.

D'acord amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en 
el lleure en les quals participen menors de 18 anys, quedaran incloses les 
activitats de caràcter esportiu que us presentem cada estiu, el Mini i 
l'Esportiueig i el Campus de Natació. Aquestes són una eina educativa i una 
gran oportunitat per a què nens, nenes i adolescents segueixin gaudint d'un 
servei de qualitat i amb transmissió de valors.
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PRESENTACIÓ

El context actual obliga a marcar recomanacions per preservar la salut dels i 
les participants, dirigents i de la comunitat.

Els pilars de la prevenció de contagis: el distanciament físic, mascareta, 
neteja i la traçabilitat.

Amb tot no s’ha de perdre de vista el valor de les activitats esportives que 
proposem com a mitjà educatiu i de treball de competències emocionals. 
Aquest pren més importància en el context actual i ha de ser present en tots 
els aspectes d’una activitat.
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MARC ESTRATÈGIC

Grups i ràtios. Decret267/2016: 1 dirigent(tècnic) per cada 10 participants. Aquest s'anomenarà 
“grup de convivència”. 

Cada persona dirigent es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants i adolescents amb 
l'excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor especialitzat. El funcionament en 
aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’una persona amb 
simptomatologia compatible, un ràpid aïllament i una traçabilitat en cas de possibles contagis.

Característiques generals del desenvolupament de les activitats

Les activitats esportives d’estiu que es feien fins el moment podran seguir desenvolupant-se en 
termes generals, tenint en compte el context d’excepcionalitat i les mesures descrites en el 
present document i en la normativa vigent, motiu pel que en determinats casos caldrà ajustar-les i 
adequar-les. 

Distància de seguretat. 

Es vetllarà per aconseguir que es mantingui el distanciament físic recomanada entre totes les 
persones que participen de l’activitat. Es prendrà com a mesura estàndard els 2'5 metres 
quadrats. En el cas d’espais d’ús compartit amb els altres grups, com ara les piscines on fer els 
jocs d’aigua o lavabos, es realitzaran torns per garantir aquesta separació mínima.  
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Requisits generals per a participar en les activitats(PENDENT NOVES MESURES ESTIU 2021). 

El tutor/a legal de l'infant/adolescent, a més a més del full d'inscripció de l'activitat i del permís previst 
en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, haurà de signar una Declaració responsable, conforme 
l'infant/adolescent reuneix els requisits de salut que s'esmenten a continuació i de coneixement del 
context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta:

● Els participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup: 
Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.

● No haver estat en contacte estret amb un positiu confirmat o una persona amb símptomes en els 
14 dies anteriors. 

● Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). 

● Els infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis 
mèdics donat que són població de major risc enfront a la COVID-19. 

● Mantenir informada l'entitat organitzadora de possibles símptomes compatibles amb la COVID-19 
durant els posteriors 14 dies.

● Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat de comprovació de símptomes, i n'hauran d'informar 
responsable a l'arribada a l'activitat.  
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 MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

● Atenent a la nova normativa, el Patronat d'esports de Valls nomenarà un mínim 
d'una persona com a “Responsable de seguretat i higiene” per activitat.

 Vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i 
protocols que el desenvolupin.

 Garantir la formació i informació en aquesta matèria cap als participants i 
les seves famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents.

 Formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en 
la detecció de símptomes, amb el suport del Departament de Salut. 

En el cas d'activitats com el Miniesportiueig i Esportiueig, aquesta formació estarà 
realitzada per tot els seus tècnics dirigents.  

Per qualsevol incidència que pugui sorgir relacionada amb el COVID19, s'ha establert 
un protocol  de comunicació entre l'equip de dirigents i els serveis de salut de 
referència com és el CAP Ignasi Sarró. 
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● Protocols específics 

Per tal de desenvolupar les activitats descrites en el present, els seus titulars 
disposaran dels protocols següents: 

a) Document d'adaptació de mesures de seguretat i higiene .

b) Protocol específic sobre, neteja i desinfecció dels espais, del material 
i l'utillatge propi de les activitats i de la gestió dels espais 
d'emmagatzematge. 

c) Protocol de seguretat que incorporarà la possibilitat que en cas 
d'evacuació o allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús 
d'espais on no es garanteixi la distància de seguretat establerta o el seu ús 
serà el mínim possible fins a poder organitzar el retorn a l'origen (domicili) i 
sempre amb utilització de mascaretes. 
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● Requisits generals sobre prevenció en l'àmbit de la salut

 Rentat de mans sistemàtic. A l'inici i final de cada activitat. 

 Mascaretes. Durant la realització d'activitats no serà necessari l'ús de 
mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat. 

• MINI: no és obligatori l'ús per part dels infants. 
• ESPORTIUEIG: Els infants i adolescents l'han de dur en els 

desplaçaments per la instal·lació. 

 Llistats de comprovació de símptomes diari. 

• Comprovació i anotació de la temperatura corporal. Cada dia, 
caldrà dir al/la tècnic/a responsable la temperatura corporal 
presa a casa.  

 Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material. 

• Material: abans i després del seu ús. 
• Instal·lacions: ventilació espais interiors sempre que sigui 

possible. Neteja i desinfecció diària.
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CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS  

● Activitats

• Els jocs i les activitats esportives es desenvoluparan amb els ràtios 
d'infants o adolescents establerts per tal de facilitar les mesures de 
distanciament físic. Es prioritzarà que les activitats es facin en espai 
oberts. 

● La piscina 

• No hi ha evidència que el nou coronavirus es pugui transmetre a les 
persones a través de l'aigua en piscines. El funcionament i el 
manteniment adequats (inclosa la desinfecció amb clor i brom) 
d’aquestes instal·lacions haurien d’inactivar el virus a l’aigua. 
S'establiran horaris i zones pels diferents grups de convivència 
presents. S'aplicaran mesures de neteja i desinfecció entre torns d'ús. 
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● EDATS

 MINI: 3 - 6 anys. 2015, 2016, 2017
 ESPORTIUEIG: 7 - 11 anys. 2009 a 2014

● DATES TORNS: 

 Torn 1: 28 juny a 2 juliol.
 Torn 2: 5 a 9 juliol.
 Torn 3: 12 a 16 juliol. 
 Torn 4: 19 a 23 juliol. 

 Torn 5: 26 a 30 juliol.  
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Decret 267 / 2016  

Regula les activitats d'educació en el lleure i activitats esportives en 
període vacacional que hi participen menors de 18 anys. 

● Ràtios nens / monitors

● Titulacions. ROPE / Col·legiat + la titulació específica

● Certificació negativa delictes sexuals

Documentació participants:

● Autoritzacions. DECLARACIÓ RESPONSABLE

● Fitxes de salut

● Fotocòpia o número ICS(targeta sanitària) o de mútua privada (qui no hagi 
participat anteriorment)
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EQUIP TÈCNIC qualificat i degudament contractat:

● Llicenciats i estudiants en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

● Tècnics Superiors en activitats fisicoesportives

● Tècnics Grau Mig en activitats en el Medi natural

● Monitors esportius

● Mestres especialistes en Educació Física

● Tècnics en Salvament i Socorrisme Aquàtic

TÈCNICS EN PRÀCTIQUES

● Cicles formatius en activitats esportives, salvament i socorrisme aquàtic

● Certificats de professionalitat activitats de natació
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ASSEGURANÇA

● Assegurança col·lectiva d'accidents

● Assegurança de responsabilitat civil

ALGUNS CONSELLS

● Si cal marxar durant l’activitat aviseu amb suficient temps al monitor/a 
del vostre fill o filla.

● No portar diners ni objectes de valor perquè no ens fem càrrec si es 
malmeten, si es perden o si desapareixen de les instal·lacions.

● Marcar la roba amb el nom perquè us la puguem tornar en cas que 
s’extraviï.

SALUT. Si el/la vostre/a fill/a pateix alguna patologia que cal conèixer, si 
us plau comuniqueu-ho en privat al seu monitor/a.
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HORARI D’ACTIVITAT I SERVEI D'ACOLLIDA

● MINIESPORTIUEIG:

 Activitat: De 9 del matí a 13h

 ACOLLIDA: 8 a 9h  i de 13 a 14h

ESPORTIUIEG:

 Activitat: de 9 del matí a 14h

 ACOLLIDA: 8 a 9h

Acollida: entrada única a les 8h.

És gratuït per als participants però s'ha de reservar amb antelació. 

ESPORTDIVER
Activitats estiu 2021



  

LLOC D’ENTREGA I RECOLLIDA

MINIESPORTIUEIG: 

● Entrada: Porta zona enjardinada carrer lateral. (Estarà degudament senyalitzada). 
Mantenint la distància mínima de seguretat establerta. Serà esglaonada per evitar 
aglomeracions.  

● Sortida: Porta zona enjardinada carrer lateral. 

ESPORTIUEIG

● Entrada: Per grups de convivència a la zona central Passeig President Tarradellas. 
Davant centre esportiu.  

● Sortida: entrega dels infants al mateix lloc de l'entrada. 

Es prega màxima puntualitat tant a l’hora d’arribada com l’hora de venir a recollir-los.
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PROTOCOL PRIMERES CURES

● 1r Valorem i curem (personal tècnic i socorrisme): aigua i sabó...

● 2n En cas necessari truquem al pare/la mare o persona responsable...

● 3r Truquem al 112 per trasllat al PIUS acompanyat/da d'un dels tècnics.
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EQUIPACIÓ DELS I LES PARTICIPANTS

Els infants i joves hauran de dur en tot moment la seva motxilla i la deixaran a 
l'espai on realitzin l'activitat. Què han de portar:

● ESMORZAR (Recomanem esmorzar a casa també)

● CANTIMPLORA amb aigua. Serà estrictament individual i preferiblement 
reutilitzable que cada dia sigui netejada. 

● ROBA D’ESPORT Pantaló curt, samarreta, calçat esportiu i mitjons. 

● ROBA DE BANY: casquet de bany, banyador (posat des de casa), xancletes i 
tovallola.

● MINIESPORTIUEIG: ROBA DE RECANVI En una bossa al fons de la motxilla. 

● I TAMBÉ... Gorra pel sol, protecció solar. 

Tota la roba utilitzada durant l'activitat, s'haurà de rentar a alta temperatura (>60º)



  

CEM FORNÀS

● Pavelló Xavier Tondo i 
Volpini

● Pista d’atletisme

● Piscina coberta del Fornàs

● Piscina petita

● Piscina gran

● Piscina d'estiu

● Sales polivalents

ALTRES

● Passeig Tarradellas

● Plaça President Companys

● Camins del voltant 

INSTAL·LACIONS
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● Mini-olimpíada pista atletisme

● Circuïts psicomotrius

● Activitats aquàtiques recreatives

● Manualitats

● Jocs poliesportius

● Jocs tradicionals

● Jocs cooperatius

● Activitats amb suport musical

ACTIVITATS MINIESPORTIUEIG
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● Esports amb implements: minitennis, bàdminton, tennis 
taula, ...

● Jocs tradicionals.

● Olimpíada.

● Gimcana esportiva i d'habilitats. 

● Cursa d'orientació.

● Activitats aquàtiques.

● Excursions pel voltant de la instal·lació.

ACTIVITATS ESPORTIUEIG

ESPORTDIVER
Activitats estiu 2021



  

Activitat aquàtica. CURSET DE NATACIÓ

Estem a l'espera de les mesures sanitàries per a les activitats de lleure 
esportiu d'aquest estiu per si ens cal o no variar el format del curset de 
natació que fem dins de la proposta d'activitats del Mini i de l'Esportiueig. 

Atenent d'això es proposarà tal i com altres anys els grups en aquesta activitat 
es realitzaven, segons el nivell de familiarització de cada infant o com el 
passat estiu, els grups seran els mateixos tant dins com fora de l'aigua, ja que 
els grups de convivència no poden variar durant tota la setmana d'activitat i  
serà més recreativa que altres anys, però s'intentarà, en la mesura del 
possible, avançar en la tècnica aquàtica segons el nivell de cada infant.

MINIESPORTIUEIG: Seria convenient que duguin el banyador posat de casa. 
A ser possible tipus slip en nens, i calceta en nenes per fomentar la seva 
autonomia.   
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ALIMENTACIÓ

Recomanem esmorzar abans de sortir de casa. 

Durant l'activitat farem una o dues parades per poder recuperar forces. És 
recomanable dur un entrepà.

El dimecres de cada setmana, l'esmorzar hauria de ser principalment a base 
de FRUITA i/o fruits secs a més de l'entrepà. 

Activitats especials

● Divendres 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol. L'esmorzar el posarem nosaltres*

* Si l'infant té alguna al·lèrgia o intolerància caldrà comunicar-ho al tècnic.
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Drets d'imatge

Al facebook del Patronat d'esports de Valls i a la web pmevalls.cat

es pujaran les imatges de les activitats més importants que es realitzin.

També al canal d'instagram. @pmevalls

Les podreu trobar totes clicant aquí. 
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https://instagram.com/pmevalls?igshid=1584wfgt0ubxy
https://www.flickr.com/photos/124522532@N04/albums
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