
 
 

PROTOCOL COLÒNIES D’ESTIU A LA GRANJA 2020 
 
Aquestes són les mesures i normes de les colònies emocionals d’aquest estiu a La Granja, que 
inclouen els requeriments obligatoris del Decret 267/2016, referent a la realització de les 
activitats de lleure per a infants i joves garantint les condicions necessàries per a la protecció 
de la seva salut i la de la comunitat. A més, La Granja afegeix protocols addicionals adaptats al 
projecte educatiu i a la seguretat, per protegir el màxim possible als infants, famílies, 
educadors i l’equip de La Granja  
 
  
COMENÇAMENT DE LES COLÒNIES. 
Està previst que comencin en la fase 3 a la zona del Baix Montseny (Àrea Metropolitana Nord). 
La data prevista és a finals de juny. En cas de retard de pocs dies del primer torn (1 o 2), les 
colònies començarien uns dies més tard i s’allargarien els mateixos dies a partir la data final 
prevista. El fet de que La Granja disposi de 4 cases totalment independents (menjador privat, 
habitacions, wc i entrada independent) facilita poder allargar sense barrejar-nos amb cap 
altre grup.  
 
OCUPACIÓ I FUNCIONAMENT A LA CASA 
Les dos cases reservades per a les colònies emocionals estaran al 50% d’ocupació, amb un 
màxim de 40 nens i nenes per casa, i dividits en 4 habitacions de 10.  Aquestes dos cases 
s’hauran desinfectat prèviament, amb neteja i desinfecció nebulosa, i tenen una capacitat real 
de 80 i 86 places, motiu pel qual estarem molt espaiosos a les habitacions i als menjadors. Els 
menjadors i habitacions estan organitzats per garantir el distanciament de seguretat 
recomanat de 2 m, i durant els àpats, cada grup tindrà la seva pròpia taula, distanciada de les 
altres  taules. Estaran assentats en zic zac, i seran servits pel seu assistant i monitor/a. La gerra 
d’aigua només la manipularà l’educador/a, el qual també repartirà el pa i el menjar. 
 
Cada grup d’habitació de 10 serà el mateix de convivència durant les activitats per assegurar 
la traçabilitat. Cada grup tindrà la seva dutxa i el seu vàter d’ús exclusiu. 
Cada grup tindrà el seu monitor/educador/a emocional, i un assistant de reforç, els quals 
dinaran amb els infants i dormiran en una habitació de monitors privada per ells dos, sense 
barrejar-se ni menjar/sopar amb la resta de monitors/es per reduir el risc. 
Hi haurà un vigilant de nit altern del mateix equip de monitors per evitar presència de 
persones externes dins la casa. 
 
 
L’ARRIBADA EL PRIMER DIA 
El primer dia de les colònies l’arribada serà esglaonada, cada grup tindrà una hora d’arribada 
assignada. Hi haurà dues zones d’aparcament de cotxes i dues entrades per evitar 
aglomeracions. 
 
El check in serà l’habitual, però amb una taula a l’exterior per l’entrevista personal amb 
l’Educador/a del vostre fill/a i una altra pel pagament i gestions administratives. Es prendrà la 
temperatura a totes les persones que accedeixen al recinte de seguretat de La Granja.  
 



Caldrà que a l’arribada i la sortida, els pares i mares, i els alumnes portin mascareta. 
Un cop fets els tràmits, els pares podran marxar i l’infant es quedarà amb el seu assistant, 
coneixent a la resta de companys/es i fer la dinàmica de presentació.  
 
Aquest estiu La Granja es convertirà en zona restringida de pas, motiu pel qual els pares i 
mares no podran visitar les instal·lacions interiors ni les exteriors quan comencin les activitats 
d’estiu.  
La setmana del 8 de juny hi hauran dies de PORTES OBERTES per tal de poder visitar l’espai 

Granja. Escriviu a l’Olga per reservar la vostra visita (olga@la-granja.net) � 
 
LA SORTIDA L’ÚLTIM DIA 
 
S’organitzarà el que tradicionalment fem cada any, però dividit en dos horaris i mantenint la 
distància de seguretat entre les famílies. Aquest dia caldrà que els pares i mares també portin 
mascareta. 
 
  
LES NOSTRES ONZE MESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI 
 
1-GRUPS DE 10 INFANTS 
Farem grups de 10 participants amb un monitor/a i un assistant (ajudant). Seran grups mixtes i 
d’edat similars. 
Es treballarà en la pedagogia i a través de divertits reptes per motivar als infants de cada grup 
de convivència a que mantinguin la distància física recomanable de 2 metres entre ells i elles 
en tot moment (activitats, àpats i descans). L’organització en grups de convivència permetrà 
que en cas de simptomatologia compatible amb coronavirus, es pugui fer un ràpid aïllament i 
una traçabilitat àgil de possibles contactes. 
 
2-RENTAT DE MANS 
Es rentaran les mans amb aigua i sabó a l´inici i final de cada activitat i en tots els àpats creant 
noves rutines. El monitor/a disposarà de solució alcohòlica en spray que portarà sempre a 
sobre, per si hi ha contacte o per netejar poms de portes i wc cada cop que els utilitzin. 
 
3-MASCARETES 
Cada infant o jove haurà de portar dues mascaretes, una posada a l’arribada i l’altra dins de la 
motxilla. Ambdues amb el seu nom i cognom. Les mascaretes no seran necessàries sempre i 
quan es mantingui la distància de seguretat recomanada de 2 metres. 
  
La mascareta serà obligatòria quan no sigui possible mantenir aquesta distància recomanada, 
per exemple per atendre a un nen/a o jove que necessita ajuda per realitzar una activitat o 
s´ha fet mal i necessita assistència. S’aprofitarà la mascareta com a metàfora pel treball 
d’educació emocional, referent a la protecció i des protecció que les emocions 
positives/negatives ens ocasionen.  
 
4-CONTROL DE TEMPERATURA 
Es controlarà la temperatura corporal dels participants i de tot l’equip de treballadors i 
educadors de La Granja cada matí amb un termòmetre frontal, i es farà un registre 
documentat que estarà a disposició de les autoritats competents. 
 
5-DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
L’organització de totes les activitats, espais exteriors i interiors, menjadors, banys i habitacions 
estan dissenyats per poder garantir el distanciament de seguretat de 2 mestres. 
 
6- INTENSA NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
Es compliran les mesures d´higiene protocol·litzades següents:  



-Ventilació de les instal·lacions interiors de la casa 4 cops al dia durant 30 minuts. 
- Neteja i desinfecció d’espais mati i tarda, amb productes de neteja autoritzats. 
- Neteja i desinfecció dels menjadors després dels tres àpats (esmorzar, dinar i sopar). 
-Desinfecció de tot el material de les activitats després del seu ús; pilotes, jocs, cordes, 
activitats d’aventura, poms de portes etc. 
-Desinfecció per nebulosa de la casa després de la sortida del grup l’últim dia, per la seguretat 
dels infants del grup que arribarà 24 hores després.  
 
7- LA PISCINA 
Es seguirà la normativa vigent del Real Decret 742/2013. No hi haurà material aquàtic ni 
hamaques. Els infants que necessitin bombolleta l’hauran de portar de casa. L’educador/a els 
guardarà en una caixa i els desinfectarà després de cada ús.  
 
8-ROBA DE LLIT 
La roba de llit la posa La Granja i s’haurà rentat a alta temperatura, no cal que els infants 
portin sac de dormir ni coixinera. Els infants faran els seus llits el dia d’arribada per evitar 
manipulació de personal de neteja.  
 
9-TOVALLOLES 
Cada infant haurà de portar 4 tovalloles, que  hauran estat prèviament rentades a casa a alta 
temperatura 
-de dutxa, que es penjarà després de cada ús a l’estenedor a l’aire lliure. 
-de tovallola de mans, que guardarà penjada a la seva llitera. 
-tovallola mini (bidet), per portar en una petita motxilla que portaran sempre a sobre per 
assecar-se les mans. 
-tovallola de piscina, que penjaran després del seu ús a un estenedor a l’aire lliure.    
 
10-GOT I MOTXILLA 
Cada participant haurà de portar un got de plàstic dur amb el seu nom per veure de les fonts 
(retolador permanent) i una petita motxilla, de pes lleuger, per portar el got i la mini tovallola. 
 
11-RESPOSANBLE DE SEGURETAT I HIGIENE 
D’acord amb la normativa es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i 
higiene” que vetllarà pel compliment de les mesures protocol·litzades i aprovades pel 
desenvolupament de les activitats de les colònies, així com garantir la formació i informació 
pertinent en aquesta matèria cap als nens/es i joves i altres membres de l’equip de La Granja. 
Tot el personal de La Granja vinculada al desenvolupament de les colònies d’estiu (cuina, 
monitoratge, neteja, etc.) rebran una formació específica sobre les mesures i protocols per 
crear entorns segurs enfront la covid-19. 
  
 
MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS NENS I NENES PER A LES COLÒNIES: 
6 mudes (pantaló curt, samarreta, roba interior),  1 pantaló llarg i 1 jersei o jaqueta fina, 
Necesser complert amb sabó de dutxa, xampú, protector solar i repel·lent de mosquits per al 
cos,  4 tovalloles (piscina, dutxa, mans i mini), Banyador, sabatilles piscina, gorra pel sol,  
Sabates còmodes i/o bambes, mitjons prims,  Pijama, llanterna. Si us plau, marqueu tota la 
roba, calçat etc.. per evitar pèrdues (cada any omplim una caixa de roba que no és de ningú).  
Equip d’equitació: pantalons, botes i casc. Els pantalons poden ser qualsevol tipus malla, les 
botes, si no en teniu, al Decathlon són econòmiques.  Marqueu bé les botes (totes són iguals) 
NOTA: Per evitar possibles contagis de desagradables polls demanem que tots els caps dels 
nens i nenes siguin revisats des de casa i recomanem que portin algun tipus de repel·lent per 
evitar el contagi (essència d’arbre de te, per exemple, o locions específiques).  
Opcional: pales i pilotes de ping-pong.  
No es poden portar mòbils ni jocs electrònics  



• Els nens no poden portar cap tipus de medicació a la motxilla o necesser. El dia d’arribada 
ens ho doneu directament a nosaltres amb l'autorització signada.  
QUI POT PARTICIPAR AQUEST ANY A LES COLÒNIES? 
Podran participar nens/es i joves entre 6 i 17 anys (ambdós inclosos) que compleixin els 
següents requisits per a preservar la salut del conjunt dels participants: 

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• No hagin tingut contacte estret o convivint amb una persona amb positiu de covid-19 
confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de 
confinament). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent 
d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici 
de l’activitat. 

• En nens/es o joves amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels 
serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus 
d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19. 

ALTRES:  
El pare, mare o tutor/a legal haurà de signar una declaració responsable que el nen/a i/o jove 
participant en les colònies reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del 
context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. 
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