
PROTOCOL CURS 20/21 CENTRES EDUCATIUS 

 

La Selva de l’Aventura és un parc amb activitats de lleure a 
l’aire lliure.  

Ha quedat demostrat que les activitats en un entorn natural 
tenen menys risc de transmissió i és més fàcil mantenir la 
distància de seguretat. A més, s’han tenir en compte els 
beneficis per a la salut dels infants i joves al fer activitats en 
espais verds. 

 

 

Mesures aplicades: 

- A cada escola se li dona una hora concreta per a fer l’activitat. Es dóna marge de temps perquè els grups no 

es trobin a dins l’activitat. 

- A cada escola se li adjudica una zona de pícnic. N’hi ha tres en total. Es tracta d’una àrea a l’aire lliure amb 

taules i bancs de fusta on poden esmorzar i dinar sense barrejar-se amb altres escoles. 

- A cada escola se li adjudica un lavabo. N’hi ha tres en total. A la porta hi haurà el nom del centre perquè cada 

grup l’identifiqui.  

- El personal del parc portarà a terme mesures d’higiene concretes: desinfectar periòdicament les zones 

comunes i proveir de gel hidroalcohòlic en diferents punts de les instal·lacions.  

 

Sobre l’ús de la mascareta: 

Els infants i joves no cal que portin la mascareta al parc segons  i indicacions del Departament de Salut de la Generalitat: 

“Les situacions en les quals no cal fer ús de mascareta són: 

o Durant la pràctica esportiva. 

o  Mentre s’està menjant o bevent. 

o Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les 

escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.” 

 

Cal que els responsables del centre educatiu: 

- Col·laborin amb totes les indicacions del personal del parc. 

- Segueixin el protocol de prevenció i seguretat adoptat pel parc. 

- Mantinguin la distància de seguretat d’1,5m respecte persones no pertanyents al grup. 

- Respectin els rètols protocol·laris distribuïts pel parc. 

- Es comprometin a prendre la temperatura abans de sortir del centre educatiu als participants. 

- Garanteixin l’absència de simptomatologia de la COVID-19 entre els infants i joves. 


