
PROTOCOL COVID CAMPUS CP SARRIA – CANTONIGRÒS 2021 

 

Benvolgudes famílies, hem preparat un document que conjuntament amb la normativa 

establerta per sanitat i coordinada amb la de les activitats d’estades esportives i rurals que ens 

ha facilitat la Fundació Pere Tarrés ( com a seu on es troba la casa de colònies de Santa Maria 

del Roure)  pugui reforçar i donar una garantia de seguretat per a totes famílies, nens i nenes  

que vinguin al campus. 

Hem decidit agrupar-ho per blocs i espais per diferenciar quines mesures es prendran i com 

tractarem tota la logística i seguretat del campus amb els monitors, grups i nens.  Per tant ara 

desglossarem un petit protocol. 

 

ORGANITZACIÓ INTERNA 

Els grups de nens seran de 12 persones, dividits en 2 subgrups de 6 persones. 

Cada grup anirà junt duran tota l’estada, aquí remarquem que totes les activitats les faran 

conjuntes: àpats, activitats esportives, activitats lúdiques, piscina, habitacions, etc. 

Cada grup de 6 dormirà a la mateixa habitació, i així serà el nostre grup bombolla. 

Habitació 

Les lliteres estaran a 1,7m de distància i s’organitzaran els nens a l’hora de dormir amb els caps 

a distàncies creuades.  

Es ventilarà l’habitació cada dia pel matí 1 hora.  

Serà obligatori utilitzar el gel hidroalcohòlic (que hi haurà a la casa) abans i després de sortir de 

l’habitació. 

La neteja de l’habitació serà diària i pel matí i anirà a càrrec del servei de la casa de colònies i 

reforçada per nosaltres ja que implantarem certa polidesa dins de lo normal, sabent que son 

nens! 

Menjador 

L’espai del menjador s’adaptarà per a cada grup en una zona concreta, respectant l’espai i la 

distància de 2m entre taules. 

Sempre abans i després de dinar ens rentarem be les mans. 

Al acabar cada torn, es deixarà l’espai net i recollit, així seguirem treballant els hàbits al 

campus i farem que tot estigui net i polit. La neteja de taules i cadires es farà amb 

desinfectant. 

Activitats Recreatives i tallers 

Aquest any les realitzarem sempre amb el grup bombolla o grup de campus intentant 

minimitzar tots els riscos possibles i evitant la barreja de grups. Tindrem un dels membres del 

staff tècnic de cada grup que portarà el control de mascaretes, higiene i respecte de les 

normes establertes pel covid dins del campus.  



 

Camp de Futbol 

L’ús de la mascareta en el moment de l’activitat física no caldrà ja que hem de permetre que 

tots els nostres jugadors puguin gaudir de la naturalesa i l’espai obert al ben mig de la natura. 

Entre activitats de futbol i petits descansos el jugador haurà de dur la mascareta. Només podrà 

deixar de fer ús si es per ingerir algun aliment o beguda. 

 

Desplaçaments i estada a la casa 

Ús de la mascareta és obligatori sempre. Al llarg del dia realitzem 4 desplaçaments al camp de 

futbol i sempre serà obligatori dur-la posada. A l’estada de la casa només podrem desfer-nos 

de l’ús de la mascareta per a dormir i per a tots els àpats. 

 

 

 

 


