
 

 

MESURES EXCEPCIONALS PER FER FRONT A LA INFECCIÓ PE L NOU 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) I RECOMANACIONS ORGANITZAT IVES PER 
AL SERVEI D’ESPLAI 

 

Destinataris: centres que ofereixen servei d’esplai  

 

L’objectiu d’aquest document és establir les mesures sanitàries que s’han d’aplicar 
als centres que ofereixin servei d’esplai de manera que puguin reprendre l’activitat 
minimitzant el  risc  de transmissió de la infecció pel SARS-CoV-2 . 

No es tracta, doncs, d’un retorn a les condicions q ue precedien l’emergència 
sanitària,  sinó d’instaurar uns procediments de treball que ha n de permetre 
seguir evitant la propagació del virus.  

En aquest document s’emeten un seguit d’instruccions destinades específicament 
al servei d’esplai. 

 

Premisses bàsiques 

Generals:  

- Els centres que ofereixin servei d’esplai han d’organitzar les aules per unitats 
de convivència. Aquesta organització permet que cada unitat pugui fer vida de 
classe (interaccionar, compartir material, joguines...) tant a l’aula com al pati, 
sense fer ús de la mascareta ni mantenir la distància d’1,5 m.  

- Les unitats de convivència han de ser fixes per a tots els dies; això vol dir que, 
un cop creades, no es poden intercanviar els infants entre diferents unitats. Cal  
prioritzar l’estabilitat dels grups durant el període de durada del servei d’esplai 
(p. ex., quinzenal o mensual). 



 

- Per als infants que formen part de diferents agrupaments (p. ex.: escola, aula 
d’acollida o esplai) es considera unitat de convivència l’agrupament on l’infant 
roman més temps. Sempre que sigui possible, cal mantenir les unitats de 
convivència creades en altres serveis. Si no és possible i el grup del servei 
d’esplai no és la unitat de convivència, cal seguir la norma de mascareta o el 
distanciament mínim d’1,5 metres entre els infants. 

- Per mantenir la traçabilitat cal disposar de registres dels infants que es troben 
en cada agrupament. 

Específiques:  

- Cal evitar l’accés al servei d’infants amb símptomes de malaltia aguda o en 
situació d’aïllament domiciliari.  

- En cas que un infant presenti símptomes de malaltia aguda durant el servei, 
caldrà ubicar-lo en un espai diferenciat de l’aula en espera que arribi la família 
per recollir-lo.  

- Els treballadors amb símptomes de malaltia aguda o en situació d’aïllament 
domiciliari no poden acudir al centre. 

- En cas de detectar un infant o un professional amb símptomes de malaltia 
aguda, s’ha de seguir el procediment indicat en l’annex 1. 

 

Mesures organitzatives  

 

- Els grups d’infants poden ser els següents: 

o Infants entre 3-6 anys: màxim 10 per grup. 

o Infants a partir de 6 anys: màxim 15 per grup. 

- Els infants d’una mateixa unitat de convivència es poden relacionar i interactuar 
entre ells, però no han de relacionar-se i interaccionar amb infants d’altres grups. 

- En cas de coincidir diferents grups per dur a terme activitats en moviment, cal 
respectar una distància mínima entre grups de 4 metres. 

- Els mateixos professionals han d’atendre sempre el mateix grup d’infants durant 
tot l’horari d’obertura del centre i durant tots els dies. 

- Cal evitar que un mateix professional atengui diferents grups. En cas de 
necessitat, aquesta persona ha de minimitzar el contacte amb els infants i 
extremar les mesures de protecció (higiene de mans entre grup i grup, 
mascareta o distància mínima d’1,5 metres).  

- No serà obligatori l’ús de mascaretes per a infants i adolescents en un mateix 
grup quan el grup constitueixi una unitat de convivència.  



 

- No és necessari que els infants duguin mascareta quan són menors de sis anys.  

- Pel que fa als infants majors de sis anys, és necessari l’ús de mascaretes en els 
supòsits següents:  

o En arribar i en finalitzar la jornada. 

o Quan els infants o adolescents coincideixin amb altres grups en espais 
comuns.  

o Quan el grup no constitueixi una unitat de convivència i no es pot 
mantenir la distància d’1,5 metres. 

o Quan per qualsevol motiu s’ha d’atendre l’infant o adolescent i no es pot 
mantenir la distància mínima de seguretat (per exemple, per fer una 
cura). 

- Cal que el personal del centre dugui mascareta. No serà necessari l’ús de la 
mascareta quan es pugui mantenir la distància de seguretat mínima d’1,5 
metres. El tipus de mascareta i qualsevol altre material de protecció han de ser 
els que indiquin els serveis de riscos laborals dels centres. 

- Tota peça de roba i calçat que duguin els professionals serà d’ús exclusiu de 
treball i s’haurà de rentar diàriament.  

- Els infants han de portar una muda neta cada dia, que s’ha d’haver rentat a més 
de 60 graus. 

- Cal extremar la higiene de mans tant com sigui possible amb aigua i sabó, tant 
en el cas dels infants com en els adults. Els adults poden utilitzar gel 
hidroalcohòlic. En cas que per necessitat calgui utilitzar gel hidroalcohòlic en els 
infants, s’ha de mantenir fora del seu abast. Per a l’assecat de mans s’utilitzarà 
paper d’un sol ús. 

- Cal tenir una cura especial de la higiene de mans en els casos següents: en 
arribar i abans de marxar del centre; després de tossir, esternudar o mocar-se; 
després d’anar al bany; abans i després dels àpats; en retornar d’una activitat a 
l’exterior o quan les mans estan visiblement brutes. 

- Cal limitar el nombre de joguines disponibles a les que es poden rentar i 
desinfectar fàcilment. No s’han de portar joguines de casa. 

- Els infants de diferents grups no poden compartir joguines ni objectes. En cas 
que sigui necessari, s’han de desinfectar prèviament. En cas que diferents grups 
utilitzin espais comuns, entre grup i grup cal desinfectar les superfícies de 
contacte. 

- Cal ventilar els espais un mínim de tres vegades al dia durant 10 minuts, de 
manera natural o forçada. 



 

- Es poden fer sortides a l’exterior seguint les recomanacions de sortida 
establertes per a cada moment.  

 

Arribada i recollida dels infants 

 

- Cal habilitar una zona d’arribada i recollida dels infants. Els pares no poden anar 
més enllà d’aquests punts. Cal preveure la neteja i desinfecció d’aquests espais 
dos cops al dia si són espais interiors. 

- Cal dur a terme un rentat de les mans dels infants en el moment de l’arribada i 
abans de la recollida, prioritzant l’ús d’aigua i sabó. 

- L’arribada i la recollida s’han d’organitzar per grups per evitar que les famílies 
d’altres coincideixin. Només es permet que un familiar porti i reculli un infant, i 
entre els familiars cal que hi hagi la distància de seguretat. Es poden habilitar 
circuits diferenciats per evitar els encreuaments de les famílies. 

 

Àpats 

 

- No està permès que els infants portin el menjar preparat de casa seva. 

- Està permès que els infants portin esmorzar i berenar. 

- Tots els àpats s’han de fer respectant els grups. 

- Durant els àpats cal evitar que els infants comparteixin el menjar i els estris. 

- El personal manipulador dels aliments ha de disposar d’una formació en higiene 
alimentària degudament acreditada. 

- Cal que tots els infants duguin a terme una higiene de mans abans i després 
dels àpats. El personal ha de dur a terme una higiene de mans abans de 
preparar el menjar i després d’ajudar els nens a menjar. 

- Abans i després dels àpats cal netejar i desinfectar les superfícies de contacte 
dels nens: taules, cadires, etc. 

- Tots els estris i la vaixella s’han de rentar i desinfectar obligatòriament amb 
màquines de rentar que assegurin una temperatura correcta de desinfecció. Un 
cop rentats i desinfectats, és important manipular-los i emmagatzemar-los amb 
cura de no contaminar-los. Si no es disposa d’espais tancats o independents 
per emmagatzemar la vaixella un cop neta, es recomana guardar les safates, 
els plats i els vasos cap per avall. 

- Es recomana que els infants duguin la seva pròpia cantimplora o botella d’aigua.  

 



 

 

ANNEX 1. PROCEDIMENT QUE CAL SEGUIR EN CAS QUE ES D ETECTI UN 
TREBALLADOR O UN INFANT AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA A GUDA 

En cas que un infant o un professional del centre presenti símptomes de malaltia 
aguda, se seguirà el procediment següent: 

a) Infant: es conduirà l’infant a l’espai habilitat a aquest efecte dins de l’aula. 
S’avisarà de manera immediata la família de l’infant perquè el vagi a recollir 
amb urgència i contacti amb el seu metge.  

El retorn de l’infant a la ludoteca estarà condicionat a la presentació d’un 
certificat mèdic que acrediti que es pot efectuar aquest retorn. 

b) Treballador: el treballador que es trobi malament dins del centre caldrà que 
es desplaci de manera urgent al seu domicili i que contacti amb el seu metge. 

El retorn del treballador a la ludoteca estarà condicionat a la presentació de 
l’alta mèdica corresponent. 

En qualsevol dels dos casos caldrà: 

• Dur a terme una neteja i desinfecció intensiva de l’aula i l’espai on s’ha ubicat 
la persona sospitosa d’infecció (vegeu el protocol de neteja annex). 

 

 

ANNEX 2: NETEJA I DESINFECCIÓ 

La supervivència dels coronavirus en les superfícies pot ser molt variable, d’entre 
dos hores i nou dies, en funció del material, la temperatura, la humitat, etc.  

Per això, és recomanable que s’intensifiquin els pr ocediments de neteja i 
desinfecció habituals que es duen a terme . 

 

Generalitats de la neteja i la desinfecció  

• La neteja és fonamental perquè elimina la brutícia i la matèria orgànica de les 
superfícies i arrossega els microorganismes. Es recomana fer una neteja diària, 
utilitzant aigua i sabó, de totes les superfícies de contacte freqüent amb les 
mans.  

• Us recordem que la desinfecció per inactivar els microorganismes ha d’anar 
precedida d’una neteja, perquè si no la brutícia pot interferir en els desinfectants 
i minimitzar-ne l’eficàcia.  

• Cal netejar i desinfectar periòdicament els elements i utensilis utilitzats en la 
neteja i desinfecció (baietes, pals de fregar, guants).  



 

• Netegeu el terra sovint amb aigua i sabó o amb els productes habituals. 
Després, desinfecteu-lo amb lleixiu diluït a 1/50 (la quantitat de lleixiu equivalent 
a un got d’aigua de 200 ml per a una galleda amb deu litres d’aigua).  

• De forma general, es recomana la neteja i desinfecció com a mínim una vegada 
al dia. En les superfícies de contacte, cal augmentar la periodicitat de la neteja 
i desinfecció.  

• La neteja es pot fer amb aigua o sabó o amb els detergents d’ús habitual en 
l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i les condicions d’ús 
que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

• En el cas de la desinfecció, els productes utilitzats hauran de tenir efecte viricida 
i ser aptes per utilitzar-los en aquest grup d’edat.  

 

Els productes de neteja i desinfecció s’han de manipular de forma adequada per 
evitar possibles riscos. 

• Els productes de neteja i desinfecció s’han de mantenir protegits i fora de 
l’abast dels infants.  

• Cal llegir les etiquetes i seguir totes les instruccions d’ús. S’ha de respectar 
la dosificació indicada i aplicar cada producte de la forma prevista i al lloc 
previstos. El fet d’utilitzar-ne en més quantitat no implica que siguin més 
efectius, i fer-ho podria comportar riscos. 

• No es poden barrejar ni utilitzar a la vegada productes diferents, ja que 
podrien deixar anar gasos tòxics o generar reaccions químiques perilloses.  

 

Zones d’actuació i objectes als quals cal prestar u na atenció especial 

La neteja i desinfecció ha de ser freqüent en totes les zones de l’establiment. Les 
zones i els punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són els següents:  

- Interruptors i timbres, botoneres dels ascensors. 

- Manetes i poms de portes.  

- Baranes i passamans. 

- Taulells, taules, expositors, cadires. 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 

- Telèfons. 

- Joguines i material esportiu. 

- Serveis higiènics.  



 

- Vaixella i estris de cuina. 

- Material i superfícies de contacte dels espais interiors i exteriors del centre. 

 

 

ANNEX 3: CRITERIS D’ADMISSIÓ 

 

Es recomana prioritzar l’accés als infants que ja estan inscrits o matriculats als 
serveis d’esplai en els supòsits següents: 

- Infants amb una discapacitat als quals l’accés al servei d’esplai afavoreixi 
una estimulació més gran. 

- Infants de nuclis familiars amb situacions socials vulnerables. 

 

Els centres que ofereixen servei d’esplai i que reprenguin la seva activitat han 
d’informar-ne l’Àrea d’Autorització, Acreditació i Inspecció Sociosanitària del 
Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, mitjançant l’adreça electrònica 
areainspecciosocial@govern.ad.  

 

Normativa 

Aquestes recomanacions tenen en compte la normativa vigent en tots els àmbits 
relacionats amb l’activitat de servei de guarda d’infants del país (vegeu el final del 
document): 

- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball. 
Aquesta Llei és aplicable a tots els sectors d’activitats. Els empresaris han 
d’adoptar un o diversos models d’organització, en compliment del deure de 
prevenció i protecció dels seus treballadors. 

- Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la 
Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. 

- Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis 
socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 
7 de juny del 2017. 

- Decret del 31 d’octubre del 2017 de modificació del Reglament regulador de 
les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, 
i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017. 


