
Benvolgudes famílies, des de l’equip de la coordinació general de l’EFR us fem arribar 

les pautes generals que seguirem en aquesta edició, les quals estan condicionades per la 

crisi sanitària que estem vivint. Per altre banda, en tot moment seguirem les 

recomanacions dels CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE 

LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020 i de la FCF  que ens ha fet arribar la Generalitat de 

Catalunya i qualsevol modificació que es realitzi serà implantada per tal de garantir la 

seguretat del nens i nenes. 

 
• Flexibilitat: les activitats esportives es podran fer però de forma diferent. 

• Progressivitat: la posada en funcionament de les diverses activitats esportives es 

desenvoluparà de forma coherent amb el desenvolupament de les diferents fases de 

desconfinament. 

• Adaptabilitat territorial: L’evolució de cada territori (àrea bàsica de salut) respecte 

la malaltia és diferent, i conseqüentment, també hi ha diferents velocitat en el 

desenvolupament del pla de des confinament. 

 
1. REQUISITS PER PARTICIPAR 

1. Absència de  malaltia  i  de  simptomatologia  compatible  amb  el  COVID-19 

( febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.). Per reincorporar-se 

de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el 

cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de 

simptomatologia compatible. 

2. En infant amb patologies prèvies caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics 

de manera individual, ja que són població de major risc enfront a la COVID-19. 

3. El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar 

una declaració responsable, que l’infant/adolescent reuneix els requisits de 

salut abans esmentats. 

 
2. GRUPS 

1. Hi haurà 1 dirigent per cada 10 participants 

2. Es realitzaran grups de convivència, que seran com a molt grups de 10 

participants i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent, la 

qual es relacionarà sempre amb el mateix grup d’infants i adolescents.



 

El criteri a seguir per la formació de grups serà l’edat, on seguirem els grups determinats 

en els darrers anys. Entre tots els participants s’haurà de vetllar pel manteniment dels 2 

metres de distància. 

 
 

3. CARACTERÍSTIQUES ACTIVITATS 

1. S’haurà de respectar la distància física de seguretat entre totes les persones 

participants, en equips petits i evitant que els participants es toquin la cara. 

4. MESURES DE PROTECCIÓ 

1. Es crearà una nova figura de Responsable de seguretat i higiene, a cada 

activitat. Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures 

apuntades en aquest document i els protocols que el desenvolupi. 

 
2. Requisits generals sobre prevenció 

a. Rentat de mans sistemàtic: rentat de mans habitual al inici i final de cada 

activitat. S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica del rentats de 

mans efectiu (OMS, 2020). Hi haurà un punt de rentat de mans per cada grup 

de convivència o una zona comuna on es pugui garantir la distància de 

seguretat, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol 

ús. En la zona del menjador es disposarà de dispensadors de solució 

hidroalcohòlica. 

b. Ús de mascaretes: en la realització d’activitats no és necessari l’ús de 

mascareta si es mantenen les distàncies de seguretat. S’haurà de portar una 



 

mascareta en la motxilla per si de cas en algun moment no es poden 

respectar la distància de seguretat (per exemple per tal de dur a terme una 

cura) 

c. Llistats de comprovació de símptomes: diàriament caldrà comprovar 

l’estat de salut d’infants, adolescents i monitors per garantir que podran 

participar en les activitats amb seguretat per a tothom. Per altre banda, 

necessitarem la col·laboració del pares que cada dia al matí realitzin un 

control de la temperatura corporals dels infants i adolescents, aquest valor 

s’haurà de comunicar al pertinent dirigent del grup de convivència de cada 

infant i adolescent, amb la finalitat de tenir un registre de la temperatura 

dels infants, adolescents i adults que estarà a la disposició de les autoritats 

competents per al seu control. Per últim, no disposarem de termòmetres a 

la seu de Campdevànol, per tant és imprescindible venir amb la temperatura 

presa de cada domicili.  

3. Distància de seguretat 

1. Distanciament físic és de 2 metres. 

2. Els jocs i activitats es podran realitzar amb les ràtios d’infant o 

adolescents, seguin el Decret 276/2016. 

 
3. Requisits generals sobre neteja i desinfecció de les instal·lacions i del 

material 

1. El material utilitzat en les diferents activitats es farà una desinfecció 

després del seu ús, no es podrà compartir en cap altre grup sinó s’ha fet la 

desinfecció prèvia. 

 

5. ENTRADES I SORTIDES DELS RESPECTIUS CAMPS 

Els jugadors que participin a l’activitat dels entrenaments hauran d’entrar al recinte 
esportiu sols, seguint les indicacions d’entrada a les instal·lacions ja establertes per part 
dels membres de la Coordinació de l’Escola de Futbol del Ripollès. Cada jugador, abans 
d’entrar al recinte esportiu haurà de venir amb la temperatura corporal presa des de casa.  

Entrada primera franja horària 17:30 – 19:00:    Entrada: 17:20 , sortida 18:55. 

Entrada segona franja horària 19:00 – 20:30:    Entrada: 19:05 , sortida 20:35. 

Pel benestar global, és obligatori seguir les pautes d’entrada i sortida del camp.   

 

 



 

 

1. Campdevànol  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrada a les instal·lacions del camp del Campdevànol es farà efectiva per la part del 
bar i la sortida es farà efectiva per la porta blanca entre els vestidors i la oficina.  
 

2. Ripoll 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrada i sortida a les instal·lacions del camp del Ripoll es farà efectiva per la part de la 
piscina. 
Recomanacions generals sobre la Seguretat Alimentària: es respectarà el distanciament 
físic esmentat en aquest document. La utilització d’ampolles anirà a càrrec dels propis 
jugadors de l’Escola. 
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MATERIAL IMPRESCINDIBLE: 
- Una ampolla individual per a cada jugador o jugadora del club, amb el nom i cognom 

visible. 
- Una mascareta per a cada jugador o jugadora del club abans d’entrar al terreny de 

joc. 
- Una motxilla per portar la mascareta i l’ampolla d’aigua corresponent. 

 


