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CONDICIONS EN LES QUÈ ES DESENVOLUPARÀ EL CAMPUS: 
1. Els participants s’hauran d’agrupar en grups de convivència de com a màxim 

10 participants per monitor. 
2. L’arribada i sortida dels participants s’ha de fer de manera esglaonada i 

evitant les aglomeracions. 
3. Cada dia, a l’arribada, es prendrà la temperatura de l’infant o jove i en cas de 

tenir febre, no es podrà quedar a fer les activitats. 
4. Hauran d’arribar amb mascareta quirúrgica, excepte aquells participants a 

qui les autoritats sanitàries en desaconsellin l’ús. Aquesta es guardarà en una 
bossa amb tanca estanca i etiquetada amb el nom. 

5. S’adaptaran les activitats i la forma que els participants es podran relacionar 
entre ells a les circumstàncies excepcionals que estem vivint, però la fase 3 
de desconfinament preveu poder realitzar activitats esportives a l’aire lliure 
sense contacte fins a 20 participants i activitats lúdiques fins a 200 persones. 

6. Com a conseqüència de les limitacions en matèria de graus de convivència, 
aquest any no serà possible oferir el servei de menjador i d’acollida.  

7. Els progenitors i/o tutors legals dels participants hauran d’implicar-se i 
col·laborar amb l’organització signant la Declaració responsable en relació a 
la situació de pandèmia generada per la COVID19 i vetllant pel respecte i el 
compliment de les mesures de seguretat i higiene recomanades. 

8. El material s’haurà de portar cada dia i no es podrà guardar en les 
instal·lacions, per tant, tot haurà d’anar ben marcat. En el cas que s’hagi de 
compartir material esportiu, aquest es desinfectarà abans de cada ús. Es 
disposarà de gel hidroalcohòlic per desinfectar material i per als participants. 

9. No es podran compartir ni menjar, ni beure. 

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN EL CAMPUS: 
1. Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb al COVID19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. Només es podran reincorporar a l’activitat al cap de 48 
hores d’absència de simptomatologia NO COVID19 o de 14 dies quan es tracti 
de simptomatologia compatible amb COVID19. 

2. No haver estat convivint o amb contacte directe amb casos positius 
confirmats o amb simptomatologia COVID19 en els darrers 14 dies. 

3. Calendari vacunal actualitzat, que caldrà presentar junt amb la inscripció. 
4. Tots els participants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats 

pels serveis mèdics la idoneïtat de participar en el campus. 

MATERIAL QUE CALDRÀ PORTAR DIÀRIAMENT: 
El material no es podrà guardar en les instal·lacions i no es pot compartir, per tant, 
se l’hauran d’endur cada dia i s’ha de portar ben marcat amb nom i cognoms.  

1. Tovallola, banyador, xancles i gorra (obligatòria per a tothom). 
2. Calçat i roba esportiva. 
3. Pala de pàdel (si no en té se li cedirà una que es desinfectarà abans de cada 

ús). 
4. Crema de protecció solar en esprai per a poder ser aplicada sense contacte. 
5. Ampolla d’aigua etiquetada amb el nom. 
6. Esmorzar ben embolicat i etiquetat amb el nom. 
7. Bossa amb tanca estanca (tipus congelats) i etiquetada amb el nom per 

guardar la mascareta quirúrgica. 
8. Motxilla o bossa per guardar tot el material etiquetada amb el nom. 
9. Eventualment es podrà requerir algun altre material per alguna activitat 

esporàdica, però ja informarem amb temps. 
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