
PROTOCOL D'ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PATRONAT D'ESPORTS DE
VALLS AL COVID-19. ESTIU 2021

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 2021 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, i  tots aquells aspectes regulats en el document
«Criteris bàsics per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 18
anys»,  publicat  per  la  Secretaria  General  de l’Esport  i  de l’Activitat  Física (maig 2021)
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.

Així mateix  hauran de complir  amb la normativa relacionada amb COVID-19 i  amb els
protocols establerts pel Patronat d’Esports de Valls, en relació a l’ús de les instal·lacions i
espais, i les mesures higienicosanitàries, d’acord al que es defineixi en cada moment en
base a l’adequació a les normatives i recomanacions vigents en cada cas.
En el context de la pandèmia per la COVID-19 les activitats en el lleure de l’estiu del 2021
és especialment rellevant per a la infància i l'adolescència:

• La primera, fer un acompanyament emocional i escoltar, més que mai, els nens i
nenes i les adolescents, amb les seves inquietuds, pors i també propostes. Calen
activitats  que  treballin  les  emocions,  que  connectin  amb  allò  viscut,  que
comparteixin,  i  que  mobilitzin  els  valors  de  la  cooperació,  la  solidaritat,  l’ajuda
mútua, valors tots ells molt presents a les activitats de lleure educatiu.

• La segona es centra en recuperar la convivència presencial amb altres infants i
joves. S’ha de promoure que els i les participants de les activitats siguin part activa
en la preparació de les activitats derivades del guiatge d’aquest document.

• I la tercera, especialment rellevant en la fase post-confinament per a la infància i
l’adolescència, és la de fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits.
Basant-nos en aquesta darrera funció, les activitats d’educació en el lleure d’aquest
estiu poden assegurar:

◦ L'aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb 
la higiene i la protecció, i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous 
aprenentatges.

◦ La retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.
◦ La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament 

amb les amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.
◦ L’aprenentatge d’una nova manera de relacionar-nos mantenint un 

distanciament físic.

Per un altre costat, i com s'ha caracteritzat sempre en les nostres activitats, la comunicació
i la confiança han de marcar la relació entre l'equip tècnic i les persones responsables de



la tutela dels i les infants i joves. Per tant, per qualsevol dubte o consideració restem a la
vostra disposició.

1. PRESENTACIÓ
El  context  actual  obliga  a  marcar  recomanacions  per  preservar  la  salut  dels  i  les
participants, dirigents i de la comunitat. Les recomanacions incloses en aquest document
pretenen actuar mitjançant mesures que han demostrat ser efectives davant la COVID-19.
Els pilars de la prevenció de contagis: el distanciament físic, la neteja i la traçabilitat.
 

 El distanciament físic

 La neteja 

 La traçabilitat

Aquests pilars han de permetre dificultar la transmissió de la malaltia i, donat el cas que es
detectin  participants  amb simptomatologia  compatible,  tenir  la  facilitat  per  identificar  el
contacte dels infants o joves implicats i poder-ne fer l’aïllament. 

És important potenciar l’autonomia d’infants i joves per escollir com adaptar-se als requisits
de distanciament físic i 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.

En aquest document s’exposen una sèrie d’indicacions amb l’objectiu de minimitzar el risc
de contagi entre infants, adolescents i personal tècnic i de totes elles amb la resta de la
població. 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS     

Es  permet  la  participació  en  les  activitats  sempre  que  es  compleixin  les  condicions
següents:

a) Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la
tutora o el propi participant si té 16 anys o més, de compliment de les condicions
per participar en les activitats.

b) No presentar  símptomes compatibles amb la Covid-19 i  no haver estat declarat
contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a
la realització de l’activitat.

c) No  estar  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.

El tutor/a legal de l’infant/adolescent, a més a més del full d’inscripció de l’activitat haurà de
signar una Declaració responsable per a cada torn, conforme l’infant/adolescent reuneix



els requisits de salut esmentats, i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies i risc que comporta.

3. GRUPS DE CONVIVÈNCIA, ORGANITZACIÓ I RÀTIO

Grups de convivència i traçabilitat
a) Els  infants  i  adolescents  s’organitzaran  en  grups  estables  de  funcionament,

denominats “grups de convivència”.  És a dir,  mentre duri  l’activitat,  els infants  i
adolescents  del  grup seran els  mateixos,  sense barrejar-se amb altres infants  i
adolescents d’altres grups per tal de garantir-ne la traçabilitat en cas de contagi.
Aquesta distribució dels grups es basa en el concepte de “grup bombolla” definit
pel  Departament  de  Salut,  que  fa  referència  a  un  grup  de  persones  que  es
relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

b) En els casals esportius, com és el cas del Mini, Esportiueig i Campus de Natació,
el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 participants. En qualsevol cas,
pels  avantatges organitzatius  i  pedagògics que suposa,  així  com per  facilitar  la
traçabilitat i les mesures d’aïllament que calgui prendre, la recomanació general és
que el grup de convivència sigui d’entre 10 i 14 participants. Aquest nombre de
participants no comptabilitza els dirigents que hauran de complir  les ràtios de la
normativa vigents.

c) Els monitors/es o tutors/es esportius de cada grup de convivència seran sempre
els mateixos i ho poden ser de diversos grups estables sempre que sigui en dies i
hores diferents.

d) S’ha d’evitar la trobada entre diversos grups estables i, en cas que se’n facin, cal
garantir la distància mínima de 2 metres entre cada grup.

e) Es permet la figura de personal extern ocasional (jugador/a, entrenador/a...) que,
com a  persona  externa  a  l’activitat,  haurà  de  mantenir  sempre  la  distància  de
seguretat i les mesures preventives corresponents.

Titulacions
Es mantenen les ràtios de dirigents titulats i de titulacions de la persona responsable de
l'activitat establertes en el Decret 267/2016.

En el context que ens trobem, 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. 



MESURES EN L’ÀMBIT DE LA SALUT A LES ACTIVITATS

A cada  activitat  hi  haurà,  com a  mínim un  membre  de l’equip  de  dirigents(diferent  al
responsable de l’activitat).

Les seves funcions, són:
 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. 

La persona responsable de seguretat i la responsable de l'activitat,  han seguit una 
formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en la detecció de 
símptomes. En el disseny d’aquestes formacions i materials orientatius es comptarà amb el
suport del Departament de Salut. 

Pla d’actuació davant d’un possible contagi de Covid-19
Per qualsevol incidència que pugui sorgir, 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, davant 
qualsevol incidència, especialment relacionades amb el COVID19. Protocol de seguretat i 
confinament.

Llistat de comprovació de símptomes
En el cas dels casals esportius, la comprovació l’han de fer les famílies i, en el moment
d’entrada de l’infant o adolescent al casal, declarar verbalment que l’han feta. En base a
aquesta declaració  verbal  de la família,  es farà l’anotació  corresponent  a la  graella  de
registre.

Ús de mascareta
L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si
no hi ha contraindicacions).
Totes les persones presents a l’activitat han de portar la mascareta durant l’activitat, i en el
moment  de  l’entrada  i  la  sortida.  Per  tant,  és  obligatori  l’ús  de  mascareta  amb
independència del compliment de la distància física de seguretat.

Excepcions a l’ús de mascareta en les activitats
Quan  l’ús  estigui  contraindicat.  Així  no  estan  obligades  a  fer  servir  la  mascareta  les
persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que se’n pugui veure
agreujada al fer-la servir. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència,
no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta
que en fan inviable l’ús.

En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de
les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les
autoritats sanitàries.



En la pràctica d’activitat esportiva en grups estables habituals “bombolla esportiva”:

• Miniesportiueg: No és obligatori.
• Esportiueig: obligatori durant les activitats realitzades a l’interior. 
• Campus de natació: obligatori durant les activitats realitzades a l’interior.

Distància física i espai de les activitats
Sempre  que  els  objectius  de  l’activitat  ho  permetin,  es  procurarà  realitzar  activitats
individuals intentant assegurar la distància física entre els participants. Tenint en compte el
tipus d’activitat esportiva s’intentarà mantenir la distancia física de seguretat en la mesura
que permeti l’activitat.

Sempre que sigui  possible  i  les característiques de l’activitat  ho permetin,  les activitats
tindran lloc a l’aire lliure.

La distància física de seguretat s’aplica tant a les persones que participen a l’activitat com
a la resta de professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es realitzi,
mentre hi hagi les persones participants i monitors.

• Entrades i sortides
Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada i evitant les aglomeracions. En
aquest sentit, es recomana que cada participant sigui portat i recollit per una sola persona
adulta i que les entrades i les sortides es facin aprofitant espais oberts.

Es disposarà de mesures de senyalització d’accés als diferents espais i s’establiran els
circuits pertinents per organitzar la circulació de persones.

Sempre que sigui possible, cada dirigent responsable de grup o activitat recollirà els infants
i  adolescents  participants  a  la  sortida  de  les  activitats.  S’evitarà  que  als  accessos
coincideixin  al  mateix  temps  diferents  grups  o  diferents  activitats,  establint  torns
suficientment  espaiats  o  utilitzant  accessos  diferents  si  coincideixen  temporalment  les
activitats i grups.

Per tal d’evitar aglomeracions en aquests moments punta, també és aconsellable disposar
d’espais  alternatius  propers  al  lloc  de  realització  de  l’activitat  per  descongestionar
accessos.

• Miniesportiueig. Porta zona enjardinada carrer lateral 
• Esportiueig. Zona central passeig Tarradellas. Davant del centre esportiu
• Campus de natació: zona central passeig tarradellas. Davant del centre esportiu

Durant el desplaçament del grup caldrà mantenir les distàncies interpersonals i fer ús de la
mascareta, així com practicar la higiene de mans tot just abans d’accedir a la instal·lació
on es realitza l’activitat.

• Ventilació, neteja i desinfecció d’instal·lacions
Cal recordar que una de les mesures principals en les activitats que es realitzen en un
espai  interior  és  la  ventilació.  Com  a  criteri  general,  es  recomana  mantenir  les
instal·lacions interiors ventilades, amb les finestres i portes sempre obertes. Quan no sigui
factible, cal mantenir les finestres i portes obertes durant el màxim de temps possible i el



màxim nombre  de vegades,  especialment  en els  espais  més concorreguts  i  en espais
compartits. Com a mínim, caldrà ventilar l’espai 3 vegades al dia durant 10 minuts.

En cas que un espai s’utilitzi  per a més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció
adequades entre grup i grup i una ventilació d’almenys 10 minuts entre grups.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Cal
garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les
baranes de les escales, safates de menjar, fonts d’aigua, etc. Les taules de les aules i del
menjador  es  netejaran  i  desinfectaran  després  de  les  activitats  i  dels  àpats,
respectivament. 

 Ús de material compartit
S’evitarà l’ús de material compartit entre els participants a les activitats. Sempre que sigui
possible, cada participant tindrà el material propi i exclusiu, que s’identificarà amb el nom.
Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l’ús compartit de determinats materials
se seguirà un protocol estricte per higienitzar el material després de cada ús o al final de
l’activitat quan no sigui possible fer-ho després de cada ús.

 Higiene i rentat de mans
Tots els infants i joves participants i l’equip de dirigents faran un rentat adequat de mans
amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic en les situacions següents:

◦ Abans d’accedir a l’espai de l’activitat.
◦ Abans i després dels àpats.
◦ Abans i després de l’activitat.
◦ Abans i després d’anar al lavabo.
◦ Abans i després d’utilitzar material compartit.

 S’entrenarà  als  infants  i  adolescents  en la  tècnica del  rentats  de mans  efectiu
(OMS, 2020).Cada tècnic portarà solució  hidroalcohòlica per a la neteja de mans
dels infants i joves i a més a més líquid per a la neteja del material utilitzat.

 Els punts de rentat  de mans seran:
◦ Vestidors E i F de la piscina coberta
◦ Vestidors dels àrbitres del pavelló Xavier Tondo i Volpini

Distància de seguretat
El distanciament  físic  recomanat  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 mentre aquestes s’estan desenvolupant, és de 1,5m. 
Sempre que sigui possible es delimitarà l'espai per a fer l'activitat o d'ús per cada grup de
convivència.  Es poden fer  servir  espais  de forma compartida,  sempre que s’utilitzin  en
grups petits i que garanteixin la distància de seguretat.

En el cas d’espais d’ús compartit amb altres col·lectius poblacionals serà necessari establir
horaris d’activitats per torns, una sectorització de l’espai i aplicar mesures de neteja i 
desinfecció entre torns d’ús de forma constant. Caldrà evitar la concentració de persones 
en un mateix espai i garantir que no es sobrepassi l’aforament que estableixin les autoritats
competents. 



 
Pel que fa a la zona de vestidors i ús de les dutxes comunes s’haurà de garantir l’ús 
individual de les dutxes i establir una distància de seguretat en els vestidors de com a 
mínim 1,5  metres entre les persones, i de ser necessari establir torns per accedir-hi. 

 Seguretat alimentària
No es beurà directament de les fonts i cada participant portarà la seva pròpia cantimplora i 
la persona dirigent del grup la reomplirà cada vegada que calgui es reomplirà tenint en 
compte les recomanacions d’higiene establertes per al sector. 

4. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Entrades i sortides 
En  les  hores  i  dies  d’inici  i  final  de  l’activitat,  aquestes  accions  es  faran  de  forma
esglaonada  per  evitar  aglomeracions  i  sempre  mantenint  la  distància  de  seguretat  i
aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. 
Les persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar també les distàncies
fora de les instal·lacions.
Per tal d’evitar aglomeracions en aquests moments punta, també és aconsellable disposar
d’espais  alternatius  propers  al  lloc  de  realització  de  l’activitat  per  descongestionar
accessos.

• Miniesportiueig. Porta zona enjardinada carrer lateral 
• Esportiueig. Zona central passeig Tarradellas. Davant del centre esportiu
• Campus de natació: zona central passeig tarradellas. Davant del centre esportiu

En el cas dels casals esportius, els grups es poden actualitzar per períodes d’organització
setmanal. En el cas que l’activitat diària se segmenti en moments amb un nombre d’infants
i  joves  diferent  al  del  grup  de  convivència  estable  com  és  el  servei  d’acollida,  la
configuració dels  grups  de convivència de cada segment  s’organitzarà de manera  que
s’asseguri la traçabilitat dels participants.

Servei d’acollida 
En  cada  activitat  s’habilitarà  un  espai  d’acollida  que  permeti  mantenir  la  distància
interpersonal i, en tot moment, tant la persona responsable de l’acollida com els infants
han de portar mascareta.
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar i una persona dirigent el recollirà a
l’espai exterior establert. Quan això no sigui possible, abans d’entrar al centre tant l’infant
com el familiar s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir
la  distància  de  seguretat  amb  la  resta  de  persones  que  estiguin  a  l’espai  d’acollida.
L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats al lloc on es fa l’activitat, i
tant  les  persones  responsables  com els  infants  han de portar  les  mascaretes.  Acabat
l’horari  d’acollida, cal ventilar,  netejar  i desinfectar l’espai.  Es disposarà de mesures de
senyalització dels espais on es fa l’acollida.



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.  En  el  possible  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. 

Equipació dels i les participants
Els infants i joves portaran en tot moment amb ells/es la seva motxilla i la deixaran a l'espai
on realitzin l'activitat. Què han de portar:

 Tovallola

 Xancletes

 Casquet de bany

 Crema solar

 Roba de recanvi(Miniesportiueig)

 Esmorzar

 Cantimplora amb aigua. Serà estrictament individual i preferiblement cantimplores
que cada dia siguin netejades. Nosaltres les anirem reomplint en cas que s'acabi
l'aiguaVenir amb roba esportiva i gorra

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

Per a més informació de l’activitat anar a
 
https://www.pmevalls.cat/index.php/index.php/edat-escolar/oferta-vacances-juny-juliol

Patronat d'Esports de Valls
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