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Aquestes són les mesures i normes de les colònies emocionals 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, mestres, educadors i l’equip de La Granja.  
 
  
ESPAI DE LES COLÒNIES. 250.000M2 d’instal·lacions a peus del parc natural del Montseny 
La Granja és zona restringida de pas, com a mesura preventiva per infants i personal laboral.  
La Granja disposa de 4 cases totalment independents (menjador privat, habitacions, wc i entrada 
totalment independent). No hi haurà creuament amb cap altre grup. 
Les activitats estan coordinades perquè no hi hagin creuaments. 
 
 
OCUPACIÓ I FUNCIONAMENT A LA CASA 
Les habitacions s’ocuparan per grups bombolles, no barrejant mai una grup bombolla amb un 
altre.  Durant les activitats, també es respectarà el grup estable de convivència. Cada grup 
tindrà el seu monitor/educador/a emocional. 
Les cases es ventilaran durant tot el dia,  i es desinfectat prèviament, amb neteja i desinfecció 
per nebulosa. Durant l’estada, la casa es netejarà i desinfectarà (poms portes, vàters, aixetes 
etc) dos cops al dia.  
 
Cada taula del menjador serà ocupat per un grup bombolla i es mantindrà la distància 
reglamentaria de seguretat entre taules sempre . En cas de no poder-se complir aquesta 
distància, es farà ús d’altres espais o es faran torns de menjador, previ haver desinfectat tot 
l’espai.   
 
L’ARRIBADA EL PRIMER DIA 
Els grups es descarregaran de l’autocar de forma ordenada i escalonada, per tal de no barrejar 
grups bombolles, i tots els nens i nenes, així com el professorat i educadors/es hauran de portar 
la mascareta posada. Cada grup estable anirà amb el seu monitor/a , desinfectarà mans i 
prendrà la temperatura 
 
 
LA SORTIDA L’ÚLTIM DIA 
 
La càrrega de l’autocar es farà seguint el mateix sistema que l’arribada, tots amb mascareta, de 
forma ordenada i escalonada per tal de no barrejar grups estables de convivència.  
El sistema de ventilació de molt autocars ja s’ha modificat per garantir la seguretat dins del 
transport.  
 
 
  



LES NOSTRES DEU MESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI 
 
1-GRUPS ESTABLES 
Conservarem els grups estables de l’escola, tant per a la realització de les activitats, com per 
convivència a les habitacions i lavabos de la casa de colònies. 
 
 
2-RENTAT DE MANS 
Es rentaran les mans un mínim de sis vegades al dia, durant el normal desenvolupament de les 
activitats i en tots els àpat. El monitor/a disposarà a més a més 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.  
  
La mascareta serà obligatòria quan no sigui possible mantenir la distància recomanada fora del 
grup estable, 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. Els responsables del grup hauran 
de prendre la temperatura a tots els infants i adults cada tarda. Si alguna persona té una 
temperatura superior a 37,4ºC, s’haurà d’engegar el protocol establert.  
 
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 entre grups estables.  
 
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 de manera constant durant tot el dia. 
- 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-ROBA DE LLIT 
La Granja posarà el llençol de sota, el qual s’haurà rentat a alta temperatura. Cal que els infants 
i joves portin sac de dormir i coixinera.  
 
8-TOVALLOLES 
Cada infant haurà de portar 3 tovalloles, que  hauran estat prèviament rentades a casa a alta 
temperatura 
-de dutxa, que es recomana penjar després de cada ús a l’aire lliure. 
-de tovallola de mans, que es recomana guardar penjada a la seva llitera. 
-tovallola mini (bidet), per portar en una petita motxilla que portaran sempre a sobre per 
assecar-se les mans. 
 



 
9-CANTIMPLORA I MOTXILLA 
Cada participant haurà de portar una ampolla o cantimplora, amb el seu nom per veure de les 
fonts, i una petita motxilla, de pes lleuger, per portar l’ampolla i la mini tovallola. 
 
 
10-RESPOSANBLE DE SEGURETAT I HIGIENE 
D’acord amb la normativa s’ha creat 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 altres membres de l’equip de La Granja. També estan 
disponibles per a resoldre dubtes dels mestres en matèria Covid. Tots els responsables han fet 
el curs de Responsables de prevenció i Higiene impartit per la Generalitat de Catalunya. 
Tot el personal de La Granja vinculat al desenvolupament de les colònies (cuina, monitoratge, 
neteja, etc.) han rebut 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: 
 
- Sac de dormir i coixinera 
- 2 mudes (samarreta - pantaló - mitjons - roba interior) 

- Necesser (raspall de dents - sabó - pinta - ...) 

- Tovallola dutxa i xancletes 

- Tovallola de mans i tovallola de bidet 

- Cantimplora o ampolla petita 

- Pijama 

- Llanterna 

- Bambes de recanvi 

- Impermeable 

- Un jersei per si de cas 

- Gorra pel sol 

- Crema solar i repel·lent de mosquits 

- 1 mocador gran de cotó per fer jocs. (estil mocador de coll) 

- Casc (només en cas de fer l’activitat d’equitació). Pot ser de bici  

- 2 mascaretes 

 
QUI POT PARTICIPAR AQUEST ANY A LES COLÒNIES? 
 
Els infants i joves que compleixin: 

 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. 

 Es recomana tenir el calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades 
pel període de confinament).  

 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:  
L’escola haurà de signar un document, on s’indica que els pares dels alumnes que vindran, han 
signat el document estàndard, on acrediten que els seus fills i filles no tenen símptomes 
compatibles amb Covid19, que no han estat en contacte amb cap cas positiu els darrers 15 dies 
i que són coneixedors de l’estat de pandèmia i les circumstàncies i els riscos que això comporta.  
 
 
 
EN CAS DE FEBRE:  
S’engegarà el protocol establert pel Departament d’Ensenyament, en procés de adaptació en 
aquests moments.  
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