
· Les colònies s’organitzaran en grups constants de convivència, que 
coincidiran amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.

· Podran conviure diversos grups de centres educatius diferents en un mateix 
alberg, però sempre es respectaran els grups de convivència estable i 
la distància de seguretat entre aquests.

· Es promouran especialment les activitats a l’exterior i les que no facin 
necessària la proximitat i el contacte físic entre els participants.

Organització dels grups

Hem redissenyat tots els espais comuns dels 
albergs per complir la normativa d’aforament 
tot mantenint la distància de seguretat.

Organització dels espais

Menjador
En menjadors molt concorreguts, 
s’establiran torns per evitar la 
coincidència d’un gran nombre 
d’infants en un mateix espai.

Es mantindrà la separació 
entre grups diferents.

Entre torn i torn es faran la 
neteja, la desinfecció i la 
ventilació corresponents.

S’ han substituït els 
bufets pel servei amb 
safates individuals.

Habitacions

Els docents que acompanyin el 
grup dormiran en habitacions 
separades dels alumnes.

A les habitacions es mantindrà la distància d’1 m 
entre lliteres, però es disposaran les capçaleres dels 

llits capiculades per evitar respiracions encreuades.

Només compartiran 
habitació els alumnes d’un 

mateix grup estable.

Cada grup estable disposarà d’un 
espai diferent per activitat, 
tant a l’interior com a l’exterior.

Més d’un grup estable podrà coincidir en un mateix 
espai quan aquest tingui una dimensió prou gran que 

permeti mantenir la distància física de seguretat.

Cada grup estable tindrà un 
espai exterior per poder sortir 
en els moments de temps lliure.

Activitats

Des de la Xanascat treballem per garantir 
unes estades escolars segures en el marc 

de la pandèmia per la COVID-19



Desplaçaments

Ús de 
mascaretes

Gestió de casos

Pla d’higiene 
i de desinfecció

L’alberg disposa de circuits 
que determinen els recorreguts 
que han de seguir els grups de 

convivència estable.

Sempre que sigui possible, 
els circuits per desplaçar-se 

i les entrades i les sortides 
dels espais seran diferents 

per a cada grup.

Les entrades i sortides de l’alberg es 
faran pels llocs indicats i s’evitaran, 
en tot moment, l’aglomeració i la 

coincidència de grups constants.

A

Atenent la situació epidemiològica 
del moment, serà obligatori l’ús de la 
mascareta encara que es compleixi 
la distància de seguretat.

La mascareta no serà 
necessària en els 
següents casos:En fer activitats 

fisicoesportives.

Per a la persona que presenta 
algun tipus de malaltia o 

dificultat respiratòria que es 
pugui veure agreujada per 

utilitzar la mascareta.

Per a la persona que, per la seva 
situació de discapacitat o depen-

dència, no disposa d’autonomia 
per treure’s la mascareta o bé 
presenta alteracions de conducta 

que facin inviable utilitzar-la.

S’utilitzarà preferentment 
mascareta higiènica reutilit-
zable i, si pot ser, homologada. 
Els alumnes i docents acompan-

yants l’han de dur de casa.

El centre educatiu haurà d’aportar a 
l’alberg la declaració responsable 
signada que us haurem fet arribar 

prèviament.

La presa de temperatura i la 
comprovació diària de símptomes 
de tots els participants és responsabili-

tat dels docents acompanyants. 

L’alberg us facilitarà un 
termòmetre frontal.

Si es detectés algun símptoma, se seguirà el 
procediment establert pel Departament 

d’Educació. L’alberg disposa d’un espai 
d’infermeria per a aquests casos.
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Els albergs estan adaptats a la normativa de tots els protocols de 
neteja, alimentació i emergència, i disposen d’un pla de neteja i 
desinfecció que s’adequa als espais i als usos corresponents.

A tots els albergs trobareu punts de servei de gel desinfectant i 
mampares de protecció.

El material que no sigui assignat a un grup de convivència concret i, per 
tant, sigui comú, es netejarà i es desinfectarà després d’utilitzar-lo.

Tots els monitors i alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després 
de cada activitat, de cada àpat, de cada cop que s’ha anat al WC i  abans i 
després d’utilitzar els espais pels quals pugui circular més d’un grup estable.

Les instal·lacions interiors es ventilaran tres vegades al dia 
durant un mínim de deu minuts, i també a l’inici i al final de la jornada.


