
            

 

CAMPUS PELL I CASAL CAN MERCADER 2020 

19 de juny de 2020 

El CAMPUS D’ESTIU PELL va iniciar-se l’any 2010 per a cobrir les necessitats lúdiques, 

esportives i educacionals dels infants de 4 a 14 anys de la ciutat de Cornellà. Amb l’obertura de 

les instal·lacions de Can Mercader l’any 2014 es va ampliar el servei amb el CASAL D’ESTIU DE 

CAN MERCADER. Aquestes dues activitats són organitzades conjuntament entre el Parc 

Esportiu Llobregat (PELL), el Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader i la Ludoteca del PELL 

 

D’acord amb les instruccions enviades per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 

(Criteris Bàsics sobre la organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys 

amb data maig 2020), el PELL i Can Mercader 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-

esport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf 

 

Elaborem el següent pla a l’espera de nova normativa que pugui decretar la Generalitat un cop 

desactivat l’Estat d’Alarma 

 

DATES DE L’ACTIVITAT 

El XI CAMPUS D’ESTIU DEL PELL i el VII CASAL D’ESTIU DE CAN MERCADER es celebrà del 29 de 

juny al 31 de juliol i del 31 d’agost al 10 de setembre.  

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es faran “online” al web www.parcesportiullobregat.com entre els dies 22 i 24 

de juny de 2020. Hi haurà un servei d’acompanyament tant al PELL com a Can Mercader si hi 

hagués alguna dificultat per fer-ho des de casa 

 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/criteris-basics-activitats-esportives-destiu.pdf
http://www.parcesportiullobregat.com/


 

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

El tutor legal de l’infant, a més del full d’inscripció que hauran d’omplir en fer la inscripció 

online haurà de signar una declaració responsable setmanal conforme l’infant reuneix els 

requisits de salut que s’esmenten a continuació i de coneixement del context de pandèmia 

actual i les circumstàncies i risc que comporta: 

 Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors 

 Calendari de vacunacions actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període 

de confinament 

 En cas d’infant amb patologies prèvies de base, que ha estat valorada de manera 

individual pels serveis mèdics, la seva idoneïtat per participar en determinats tipus 

d’activitats, donat que es tracta de població de major risc enfront a la COVID-19 

Aquesta declaració es farà arribar un cop feta la inscripció 

ORGANITZACIÓ 

Les instruccions enviades per la Generalitat per a aquesta activitat a data 19 de juny obliga a 

reduir els participants a un terç de la capacitat habitual amb un màxim de 80 persones per 

centre, incloent els monitors. Això suposa: 

 2 grups de 8 infants de 4 a 6 anys (nascuts del 2014 al 2016) amb dos monitors per 

grup a la Ludoteca del PELL 

 6 grups de 9 infants de 7 a 14 anys (nascuts del 2006 al 2013) amb un monitor cada 

grup al PELL 

 2 grups de 9 infants de 7 a 14 anys (nascuts del 2006 al 2013) amb un monitor cada 

grup a Can Mercader 

Els grups no compartiran espais ni interactuaran entre ells  

 

ESPAIS 

Pel grup d’infants de 4 a 6 anys de la Ludoteca habilitarem, per una banda la sala d’actes, la 

sala de psicomotricitat i el seu corresponent WC i per altra el Hall de la Ludoteca, les sales de 

Joc de Taula i joc simbòlic i el seu corresponent WC. Aquests dos espais no seran compartits 

durant el dia. La piscina serà la interior i no aniran junts els dos grups 

Pel que fa als 6 grups d’infants de 7 a 14 anys es dividirà el pavelló en tres pistes i cada grup 

ocuparà la meitat d’una d’aquestes pistes. La piscina serà tant la interior com la exterior i no 

coincidiran grups en el mateix espai 



 

ENTRADES I SORTIDES 

Comptem amb les portes principals d’accés i les portes de grada del pavelló per a escalar les 

entrades i sortides. En funció dels grups que s’estableixin es decidiran els espais concrets i els 

horaris d’entrada i sortida per tal d’evitar aglomeracions. 

Les famílies que acompanyin els seus fills no podran accedir a l’interior de la instal·lació en cap 

cas 

 

MATERIAL 

Cada grup farà servir el seu material tant a ludoteca (joguines, jocs, material plàstic) com al 

PELL (material esportiu) 

 

HORARIS 

L’activitat és de 9:00 a 14:00 hores. L’acollida (opcional)  es farà de 8:00 a 9:00 del matí mentre 

que el menjador (opcional també) serà de 14:00 a 16:00 hores 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC DE CONTAGI 

El personal de les instal·lacions  coneixerà les mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de 

contagi i rebrà la formació corresponent. Hi haurà un o varis responsables  

Rentat de mans. Es desinfectaran mans dels infants a l’arribada, abans i després de cada àpat i 

abans i després de cada activitat i abans i després d’anar al WC. Hi haurà solució 

hidroalcohòlica en diversos espais del centre 

Mascaretes: no indicades pels infants de 4 a 6 anys i no recomanada per als de 7 a 14 per a la 

pràctica esportiva.  

Comprovació de símptomes: cada dia es comprovarà l’estat de salut dels participants i del 

personal tècnic per garantir que poden participar de l’activitat amb seguretat.  

Distància de seguretat: Els espais on es faran les activitats disposaran  d’un espai mínim de 

4m2 per a cada infant . Les activitats que es duran a terme estaran dissenyades per a garantir, 

en tot el possible, aquest distanciament entre infants   

Ventilació: es ventilaran els espais regularment, com a mínim 3 cops al dia.  

Neteja i desinfecció: la neteja i posterior desinfecció d’espais i material es realitzarà 

diàriament seguint els protocols establerts per les autoritats sanitàries 



Seguretat alimentària: El menjar serà un servei de càtering contractat amb una empresa que 

complex els requeriments i protocols que marquen les autoritats sanitàries. Els àpats es 

serviran en plats individuals i no podrà ser compartit. També s’evitaran utensilis d’ús compartit 

com ara safates, cistelles de pa, etc…Es faran servir gerres d’aigua que seran servides per una 

persona encarregada. L’aigua per hidratar-se durant el dia serà individual amb recipients que 

cada siguin netejats 

 

En cas de detecció de simptomatologia compatible amb COVID es complirà amb el protocol 

que estableixen les autoritats sanitàries 

 


