
PREGUNTES FREQUENTS (RESUM) 

COMPROVACIONS DIÀRIES  

• Els monitors han de prendre la temperatura i fer el registre o 

només les famílies? Cal registrar la temperatura dels monitors/es? 

Les famílies fan la comprovació de temperatura i símptomes a casa, els 

monitors anoten si els pares ho han fet mitjançant una marca. Els monitors 

també s'han de prendre la temperatura i comprovar si tenen símptomes a 

casa. 

Qui ha de prendre la temperatura durant els casals? Els pares o tutors 

abans d’anar a l’activitat. 

Amb la declaració responsable de la família, diàriament presentat, 

no cal mesurar temperatura? Amb que cada dia informi la família de ha 

pres la temperatura de l'infant i està per sota de 37,3ª i que no té 

símptomes en el cas dels casals és suficient 

UNITATS DE CONVIVÈNCIA 

A quina distància han d’estar els infants com a mínim? 1,5 metres. 

Quants infants hi ha a una unitat de convivència? Es pot barrejar 

amb un altre unitat de convivència? Màxim 10 infants. No, no es poden 

barrejar amb una altra unitat de convivència i han de ser estables durant 

una setmana.  

MASCARETES 

Què entenem com a mascaretes higièniques? Les de paper que venen 

a farmàcies i altres llocs i les de roba 

A la platja haurem de portar mascareta? A l’aigua, no està indicat l’ús 

de mascareta (preval més el principi de seguretat). A més estem en un 

entorn a l’aire lliure i amb una població de baix risc. 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-families.pdf


PREGUNTES FREQUENTS (RESUM) 

Si fem taller en un lloc tancat cal mascareta? Si es mantenen les 

distàncies i l’espai està ben ventilat, no és necessari 

PROTOCOL QUAN APAREIXEN SÍMPTOMES 

Quan es pot reincorporar a l’activitat un infant amb febre o 

febrícula? La febre es considera un símptoma de COVID-19, per tant, la 

família haurà de posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària 

de referència per tal que l’infant sigui valorat. Si es manté la sospita de 

COVID-19, probablement se li realitzarà el test. Si no es pogués fer, 

aleshores caldria que l’infant es quedés a casa en quarantena durant 14 

dies. En cas que, després de la valoració mèdica, es consideri que la febre 

té un altre origen, s’aconsella que l’infant hagi estat 24 hores sense febre 

abans de reincorporar-se a l’activitat. 

• Sovint els infants tenen mal de panxa, l’hem d’interpretar com un 

símptoma? Si l’infant es troba bé, es pot donar una mica de marge per 

veure com evoluciona. 

• Si un infant dona positiu, faran la prova als altres infants del grup 

de convivència? S'hauran de seguir les instruccions del Sistema Sanitari 

(Salut Pública o Atenció Primària). 

• En el cas de germans que vagin a diferents grups de convivència, 

si un dels infants presenta símptomes, s’ha de posar el germà en 

quarantena? Cal que els grups de convivència estiguin en quarantena? Si 

és un dels germans el qui té símptomes, caldrà posar en quarantena els 

seus contactes estrets (la unitat de convivència i el germà). Si aquest 

germà també comencés amb símptomes, aleshores caldria posar en 

quarantena l’altre grup de convivència. 

• Si tenim sospites d’un cas de possible contagi amb 

simptomatologia compatible i no se li ha fet la prova, cal aïllar al 

grup i anul·lar el casal amb aquell grup de convivència? En el moment 

que detectem un infant amb simptomatologia compatible, demanem a la 

família que reculli l’infant i es posi en contacte amb els seu centre d’atenció 
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primària per a confirmar/descartar el diagnòstic. Els infants de la unitat de 

convivència finalitzaran la jornada de casal evitant el contacte amb la resta 

de grups i no es reincorporaran fins que arribi la confirmació que el resultat 

ha estat negatiu. Si fos positiu, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o 

Atenció Primària) es posarien en contacte amb els responsables de 

l’activitat. 

• En quins casos caldrà anul·lar l’activitat per un grup de 

convivència? Quan ens trobem davant un cas positiu de COVID-19 i/o 

quan ho indiqui el Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària). 

• Si hi ha un cas positiu, cal aïllar al grup de convivència incloent el 

monitor/a? Sí, el monitor o la monitora també s'ha d'aïllar 

• Els pares podran accedir dins les instal·lacions dels casals a l'hora 

de deixar/recollir als nens/es o s'hauran de quedar fora i amb una 

distància limitada de la porta? Millor que no accedeixin a les 

instal·lacions dels casals i que deixin els seus fills i filles a la porta. Si 

haguessin d’accedir, han de seguir les mesures de protecció recomanades. 

ALTRES TEMES 

• En el cas dels infants amb patologies de base. S’ha de tenir algun 

protocol més a part de l’establert? El seu equip mèdic de referència 

hauria de valorar, de manera conjunta amb la família, la idoneïtat de 

participar a les activitats 

• Al entrar es pot desinfectar amb gel hidroalcohòlic enlloc de 

rentar les mans? Sí, quan no es pugui fer amb aigua i sabó. 

• Si en el casal uns quants infants es queden a dinar, cal que es 

quedi un/a monitor/a de cada grup de convivència, o pot ser només 

un (mantenint ràtios) amb les distàncies i mesures adequades amb 

infants de diferents grups? Es recomana que el grup de convivència 

només es relacioni amb el seu monitor. No obstant això, en cas de no ser 
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possible, seria indicat que el monitor utilitzés mascareta en tot moment, 

sempre que no pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 m. 

• Pot haver un monitor de menjador amb infants de diferents grups 

de convivència? Sí, però caldrà que faci ús de mascareta 

• Es poden fer tallers de cuina amb infants? amb el mateix grup de 

convivència? No és recomanable fer tallers de cuina. 

La separació al menjador: es duu a terme deixant una cadira buida entre 

infants i al davant. 

PER MÉS INFORMACIÓ: http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/ 

 

http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/

