
  

 

 

PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ ENFRONT DE LA 
TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI DEL SARS-COV-2 PER A ENTITATS 
JUVENILS QUE DESENVOLUPEN ACTIVITATS D'OCI EDUCATIU I 
EDUCACIÓ NO FORMAL 

 
 
INTRODUCCIÓ 

 
 

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació 
d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional. La 
rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l'adopció de 
mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies 
extraordinàries que concorren constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents 
i d'enorme magnitud tant per l'elevat nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinari 
risc per als seus drets. 

 
Les activitats d'oci educatiu i educació no formal comporten la promoció d'autonomia 
personal per a la joventut i la infància, constitueixen un mitjà essencial per a afavorir la 
inclusió social i la promoció de la ciutadania, tenint en compte les necessitats de 
potenciació de les polítiques d'igualtat, no-discriminació i promoció dels drets, amb 
equilibri i amb equitat territorial. La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, 
de polítiques integrals de joventut, i la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, 
de drets i garanties de la infància i l'adolescència, reconeixen l'oci educatiu com un dret 
de xiquetes, xiquets, adolescents i joves. 

 
Les entitats d'educació no formal valencianes conformen una xarxa amb més de 5.000 
voluntaris i voluntàries acreditades que donen suport a més de 35.000 xiquets, xiquetes i 
adolescents valencianes. Amb aquest protocol es pretenen marcar els processos que 
hauran de seguir, per a continuar amb la seua tasca educativa, amb totes les garanties de 
protecció i prevenció. 

 
Propòsit: Fer recomanacions en relació a les mesures de protecció i prevenció enfront del 
SARS-CoV-2 per a les entitats juvenils que desenvolupen activitats d'oci educatiu i 
educació no formal, tant en l'acció educativa com en les activitats i els serveis 
complementaris (reunions, transport, menjador, allotjament). 
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Les mesures es refereixen a les entitats juvenils d'educació no formal, les seues 
agrupacions o centres, i totes les persones organitzadores o monitores, participants i 
tutores de participants menors d'edat en aquestes activitats. 

 
Objectiu: Crear entorns d'activitats juvenils d'educació no formal saludables i 
assegurances en el context de la pandèmia per COVID-19, a través de l'aplicació de 
mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades als diferents escenaris. 

 
Principis bàsics de prevenció: El coneixement dels principis bàsics de prevenció i la 
posada en pràctica de mesures coherents en les activitats d'oci educatiu i educació no 
formal contribueix al fet que les entitats juvenils desenvolupen la seua activitat i 
contribueixen a frenar la transmissió del virus SARS-CoV-2. 

 
INFORMACIÓ SOBRE EL SARS-CoV-2 I LA COVID-19 

 

Davant qualsevol problema de salut i el maneig d'aquest, totes les persones 
hauran de mantindre's informades i adoptar les mesures de prevenció 
individuals i col·lectives recomanades. El coneixement i l'actuació coherent 
són, sens dubte, uns bons aliats per a mitigar la propagació de la COVID-
19 i reduir les possibilitats de contagi en la comunitat. 

 
És important que les persones puguen comprendre què succeeix i el paper que els 
correspon exercir en aquestes circumstàncies, tant per a protegir-se com per a 
protegir els altres. 

 
S'hauran de dissenyar i implementar activitats d'informació i formació sobre 

la COVID-19 i les mesures de protecció, prevenció i promoció de salut a 
les persones monitores. s'haurà de divulgar la informació necessària i les 
mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut a totes les persones 
participants, incloses les famílies. 

 
Els continguts bàsics d'aquestes accions hauran d'abordar: els símptomes de 

la malaltia, com s'ha d'actuar davant l'aparició de símptomes, mesures de 
distància interpersonal, higiene de mans i altres mesures de prevenció 
personal, ús adequat de la màscara, interacció entre els éssers humans i 
l'entorn, foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i la dels altres i 
prevenció de l'estigma. 

 
S'haurà de realitzar un recordatori a l'inici de l'activitat o de la jornada sobre 

les mesures bàsiques fins que s'assumisquen les noves rutines. Les 
persones participants hauran de rebre una educació per a la salut per a 
possibilitar una higiene correcta de mans i una higiene respiratòria i l'ús 
adequat de la màscara. 
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� S'ha de demanar a les famílies que s'impliquen amb l'apel· lació a la seua 
responsabilitat per a evitar que els i les menors acudisquen a les activitats quan 
presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagen tingut contacte estret 
amb un cas sospitós o confirmat. 

 

� Es recomana establir espais oberts per a parlar sobre la pandèmia, on s'anime a 
expressar els dubtes, temors i tota classe d'emocions i sentiments que es vagen 
suscitant. Aquest espai d'acolliment i comprensió fomenta la confiança i seguretat, 
al mateix temps que disminueixen els nivells d'estrés. Amb això, no sols atenem la 
salut emocional, sinó que, com que es disminueixen l'estrés i les pors, actuem 
contra la possible aparició de comportaments estigmatitzadors. 

 

� Totes les persones que desenvolupen la seua activitat en la direcció de les activitats o 
de monitors hauràn d’aportar declaració responsable en la qual manifesten conèixer 
aquest protocol i es comprometen a cumplirlo. Cada entitat promotora de l’activitat 
quedarà obligada a recopilar-la i custoriar-la. 

 
REQUISITS PER A L'ACCÉS Al CENTRE 

 
La família o representants legals del xiquet, xiqueta o jove i les persones majors d'edat 
hauran de signar un compromís, abans de l'inici de les activitats de l'entitat d'oci i temps 
lliure, d'acudir sense símptomes al centre o agrupament (annex 1). 
 
No poden accedir a les activitats de l'entitat les i els participants i el personal encarregat 
de l’animació i recolzament si: 
 
Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19. 
Estan en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19. 
Estan a l'espera del resultat d'una PDIA. 
Estan en quarantena domiciliària per a ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada 
de COVID-19. 
 

Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per 
SARS-CoV-2 quan presenta una infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada amb febre 
(temperatura superior a 37,5 °C ), tos i/o sensació de falta d'aire. En alguns casos també 
pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors 
musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que 
actualment defineix el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis)..  
 

 
 

Persones que presenten condicions especials de salut. 

 
Les persones que presenten condicions de salut que els facen més vulnerables a la 
COVID-19 (com, per exemple , malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars 
cròniques, càncer, immunodepressió, hipertensió arterial, o embarassades) poden acudir 

No se s 'ha  d 'acudir al centre  o agrupació f ins  que el professional sanitari de 
referencia confirme l'absència de risc tant per a la persona com per a la resta de 
persones. 
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a l'activitat, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i així ho permeta, i 
mantinguen les mesures de protecció rigoroses, excepte que tinga la indicació mèdica de 
no assistir-hi. 

 

MESURES ORGANITZATIVES GENERALS EN EL CENTRE O ESPAI FÍSIC 
ON TINGA LLOC L'ACTIVITAT PER AL MANTENIMENT DE LA 
DISTÀNCIA INTERPERSONAL  

 
De manera general, s'haurà de mantenir una distància interpersonal d'almenys 

1,5 metres 

 
Les entitats hauran de promoure que les reunions de coordinació i organització de 

l'activitat, que siguen possibles, es realitzen de manera telemàtica. 

 
S'haurà de fomentar, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu 

(desplaçament a peu o amb bicicleta ) a l'activitat. Per a fer-ho, cal 
promocionar, en col· laboració amb els ajuntaments, rutes segures i 
facilitar aparcaments de bicicletes..  

 
Cal assenyalar de la manera més visible que siga possible tota la normativa que 

cal seguir per al desenvolupament de l'activitat. 

 
C1. Entrades i eixides en el centre o recinte d'activitat.  

 
Sempre que siga possible, cal establir zones d'entrada i eixida diferenciades 

en el recinte d'activitat. A més, s'hauran de programar les entrades i les 
eixides escalonades per a evitar aglomeracions. 

 
Per als menors i per a les menors acompanyats/ades de familiars pot tindre 

interés pràctic assenyalar una distància a 2 metres o més de l'accés al 
recinte, des d'on poder deixar els xiquets i les xiquetes perquè accedisquen 
de manera autònoma. Si fa falta, s'hauran d'organitzar cues amb 
senyalització de la distància interpersonal recomanada. 

 
 

C2. Desplaçaments pel centre o recinte d'activitat.  

 
El tràfic de persones per l'interior del centre o recinte s'haurà de fer de manera 

ordenada i caldrà mantenir la distància de seguretat. Es recomana 
assenyalar els circuits i les direccions de desplaçament..  

 
C3. Coordinació i organització de l'activitat 

 
La direcció dels centres o agrupacions ha de designar una persona responsable 

per als aspectes relacionats amb COVID (Responsable COVID-19 en el 

centre o agrupació) que ha d'estar familiaritzada amb tots els documents 
relacionats amb activitats d'oci educatiu i educació no formal i COVID-19 
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vigents. Aquesta persona actua com a interlocutora amb els serveis 
sanitaris a requeriment del centre salut pública corresponent o per iniciativa 
pròpia quan haja de consultar algun assumpte i ha de conéixer els 
mecanismes de comunicació eficaç que estableix aquest document en 
l'apartat de: Gestió de sospita i de casos COVID-19 en les activitats d'oci 

educatiu i educació no formal. 

 
Es realitzarà un control d'assistència amb l'objectiu de facilitar la traçabilitat en 

cas de possibles contagis. 

 
En cas de necessitar-ho, les persones organitzadores o monitores de l'activitat 

podran fer reunions presencials per a organitzar-la, mantenint la distància 
mínima interpersonal d'1,5 m, usant la màscara, llavant-se les mans amb 
freqüència, i complint els criteris vigents en matèria d'aforament de l'espai de 
reunió..  

 
 

C4. Reorganització dels espais i els grups. 

 
Els grups que reben formació hauran de tindre un màxim de 25 persones 

participants, més 1 persona docent. 
 
Els grups que realitzen activitats hauran de tindre un màxim d’11 persones 

participants, més 1 persona monitora i un altra en pràctiques. 
 
Totes les activitats disposaran d’una persona que coordinara tot el previst a 

aquest protocol, en cas contrari i quan el nombre de participants fora 
menor, un dels monitors assumirà aquesta responsabilitat. 

 
Totes les persones de 6 anys o més hauran de portar màscara en tot moment. 

 
Els grups hauran d'evitar la interacció amb altres grups del centre o agrupació 

i limitar al màxim el nombre de contactes..  

 
L'aforament màxim dels espais tancats serà l'establit en la normativa vigent a 

cada moment, sempre que es puga mantenir la distància de seguretat 
interpersonal d'1,5 m. 

 
Es recomana prioritzar, sempre que siga possible, l'ús dels espais a l'aire lliure 

per a la realització de l'activitat. 
 

 

C5. Interaccions amb persones externes a l'entitat. 

 
S'haurà de reduir el nombre de visites de persones externes al centre o recinte 

d'activitat, excepte les que són estrictament imprescindibles. En cas 
necessari, cal facilitar que l'acció puga desenvolupar-se de manera 
telemàtica. S'hauran d'evitar gestos d'afecte o cortesia social amb xiquetes, 
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xiquets i persones joves, que suposen contacte físic, fins i tot donar-se la mà. 

 
Si una persona participant, amb una necessitat específica de suport, disposa 

d'una persona assistent personal reconeguda per la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives, o rep la col· laboració de personal de la Fundació 
ONCE o d'una altra fundació o associació externa a l'entitat, aquest 
personal només haurà de tindre contacte directe amb qui assisteix, utilitzar 
màscara higiènica i mantenir amb la resta la distància mínima 
interpersonal d'1,5 metres. 

 
Qualsevol persona que de suport a l'organització i desenvolupament de 

l'activitat tindrà consideració de monitor o monitora, per la qual cosa 
haurà de complir amb totes les mesures de protecció i prevenció 
contemplades en aquest protocol. 

 

C6. Ús de màscares. 

 
El centre ha de disposar de màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que  

algú inicie símptomes, mentre s'activa l'aïllament d'aquest/a i l'aplicació 
del protocol de gestió de casos. A més, disposarà de màscares higièniques 
per a les persones monitores i, en cas de necessitat, per a l'alumnat (oblit, 
deterioració o altres contingències) i màscares FFP2 sense vàlvula per a 
contingències en l'espai COVID-19. 
 

 

MESURES ORGANITZATIVES PER A ACTIVITATS, CAMPAMENTS I 
SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR 

 

 
De manera general, s'hauran de mantenir les mesures de protecció i prevenció següents: 
 

D1. Grups de convivència estable (GCE) en els campaments. 
 

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa que siga 
necessari establir un model organitzatiu singular de confecció de grups de 
persones participants en els campaments a conseqüència d'adaptar-los a 
les mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut enfront de la 
COVID-19. Aquest model organitzatiu serà el de constituir grups de 
convivència estable (GCE), atés que és l'opció que millor pot garantir la 
traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen produir i, alhora, 
permet que les activitats es puguen desenvolupar d'acord amb els principis 
pedagògics amb què estan organitzades. 
 

Les persones que formen part dels grups de convivència estable (GCE) poden 
socialitzar i jugar entre elles sense haver de mantenir la distància 
interpersonal de manera estricta. Així i tot, es recomana que, si hi ha 
activitats que permeten manten i r  la distància d'1,5 m, es mantinga..  
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Els GCE també hauran de tindre un màxim de 26 persones participants 

distribuïdes de la següent manera: dos subgrups d’11 persones 
acompanyats cada un d’ells per 1 monitor més una altra persona en 
pràctiques.  

 
Totes les activitats disposaran d’una persona que coordinara tot el previst a 

aquest protocol, en cas contrari i quan el nombre de participants fora 
menor, un dels monitors assumirà aquesta responsabilitat 

 
    

 
Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb altres grups sense distància 

d'1,5 m i limitar al màxim el nombre de contactes..  

 
En les activitats que duen a terme  les entitats que suposen la mescla de 

participants de diferents grups de convivència estable, cal garantir la 
distància mínima interpersonal d'almenys 1,5 m. 

 
D2. Transport. 

 
És obligatori l'ús de màscara a partir dels 6 anys, sense perjudici de les 

exempcions que determina l'ordenament jurídic. Es recomana que els serveis 
o persones encarregades del transport, en coordinació amb les entitats 
juvenils, disposen de màscares per a proporcionar-les a les persones 
participants en cas necessari (oblit, deterioració, caiguda a terra, etc.). 

 
S'haurà d'assignar i organitzar la distribució de persones participants dins del 

transport i limitar les interaccions físiques, prestant una atenció especial a 
l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat. L'assignació de 
seients s'haurà de fixar prèviament al viatge i quedarà reflectida en un 
document per part les persones monitores i mantenir-se durant tota 
l'activitat. Les persones participants que usen el transport hauran d'esperar 
en les parades, mantenir la distància física i en ordre per a accedir al 
vehicle en fila i per la porta de davant. Es reserva l'inici de la cua a les 
persones que ocupen els seients de darrere. La baixada s'haurà de fer en l'ordre 
invers, sense aglomeracions i evitant contactes. 

 

Les persones participants, abans de pujar al vehicle i baixar d'aquest, hauran de 
desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic . Els serveis o persones 
encarregades del transport, en coordinació amb les entitats juvenils, han 
de disposar de gel hidroalcohòlic i encarregar-se de dur a terme les 
mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle, entre 
torns o rutes, i seguir la normativa vigent quant a l'ús dels productes 
autoritzats per les autoritats sanitàries. 
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En el supòsit que s'haja notificat algun cas de COVID-19 en una persona 
usuària del servei, s'hauran d'aplicar les mesures de desinfecció, segons la 
normativa vigent. 

 
D3. Menjador i menjars. 

 
Abans de menjar, cal llavar-se correctament les mans amb aigua i sabó. A 

més, s'haurà de posar a la disposició de les persones participants 
dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida 
autoritzat i registrat pel Ministeri de Sanitat, per si és necessari. 

 
Les persones monitores hauran de recordar, reforçar i supervisar el missatge 

de no compartir aliments, coberts, ni begudes. 

 
En el menjador i espais on menjar ha d'haver-hi cartells informatius sobre les 

normes a les persones participants, i recordatoris de mesures d'higiene 
personal (conducta respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de 
màscares).  

 
En general, s'haurà d'organitzar l'espai del menjador i els horaris de tal manera 

que es possibilite el compliment de la distància d'almenys 1,5 m entre els 
grups. 

 
En la mesura que siga possible, cal marcar i/o senyalitzar circuits d'entrada i 

eixida i llocs d'espera previs al servei. És obligatori portar màscara en els 
circuits d'entrada al menjador i eixida d'aquest, o en els espais on es menge. 

 
S'hauran de seguir les formes generals de neteja i desinfecció de centres i 

espais d'activitat. Quant a la ventilació, s'haurà de realitzar el mateix que 
en els altres espais: abans, després de cada torn i quan s'acabe. Si la 
climatologia ho permet, les finestres hauran de romandre obertes el màxim 
temps possible. 

 
En qualsevol cas, els monitors hauran d'usar màscara amb caràcter obligatori. 

 
En el cas de campaments, s'hauran d'assignar llocs fixos durant tota l'estada i 

garantir l'estanquitat dels grups de convivència estable. Quan en el mateix 
torn de menjador participe més d'un grup de convivència estable hauran de 
mantenir una distància d'almenys 1,5 m entre els grups. A més, es 
recomana que dins dels grups de convivència estable també es deixe el 
màxim de distància interpersonal possible, atés que les persones 
participants no portaran màscara durant l'hora de menjador..  

 
També en el cas de campaments, el temps de menjador pot ser una oportunitat 
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educativa inclosa en la formació de les persones participants i aquestes es 
poden involucrar en la preparació de l'espai per a menjar, l'assumpció de 
les normes d'higiene (ús de davantals, màscares i capell, llavat de mans i 
ús de gel desinfectant), per a la preparació del servei de menjar, l'acte 
alimentari i la recollida posterior, i les mesures higièniques posteriors. Tot 
això tenint en compte sempre l'estanquitat dels GCE; és a dir, que cada grup pot 
participar únicament en la preparació del seu espai i menjar. 

 
D4. Pernoctació. 

 
En les activitats que suposen pernoctació, com els campaments, l'aforament 

dels espais de dormir estarà limitat al 50%. 

 
En cas d'ús de tendes de campanya, podrà pernoctar més d'una persona en una 

mateixa botiga sempre que pertanyen al mateix GCE. La situació de les 
persones es farà de manera que  es mantinga la distància de seguretat a la 
nit . 

 
En qualsevol cas, es tindrà en compte l'organització dels grups de convivència 

estable per a distribuir les persones participants en els espais de dormir. 
 

 
En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius i pernocten 

persones de diferents grups de convivència, l'ús de cuines compartides o altres 
elements comuns, podrà realitzar-se de manera successiva per grups de 
convivència estables o grups de pernoctació, i caldrà realitzar la neteja i 
desinfecció, d'acord amb la política habitual de l'establiment abans i després del 
seu ús pel grup. 

 
D5. Lavabo. 

 
Per als campaments i altres activitats que suposen l'ús de lavabo i/o vestuaris, 

es recomana buscar espais amb moltes zones de lavabo per a distribuir i 
separar com més millor els grups, o establir mesures de neteja i desinfecció 
després de cada ús. 

 
S'hauran de programar els torns de dutxa i/o vestuari escalonats per a evitar 

aglomeracions, tenint en compte els grups.  

 
D6. Visites. 

S’evitaran visites de persones externes i no és realitzaran activitats de portes 
obertes o dies de la família. 
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MESURES PER A LA NETEJA, LA DESINFECCIÓ I LA 
VENTILACIÓ ALS CENTRES 

 

Cada centre o agrupació ha de disposar d'un protocol de neteja i desinfecció, on s'indiquen 
també les persones responsables de cada tasca, adaptat a les seues característiques i 
horaris: 

 
o En cas d'espais tancats, s'hauran de ventilar sovint, almenys durant 10-15 minuts a 

l'inici i al final de la jornada, i durant les pauses i els descansos, i cal mantenir les 
finestres obertes tot el temps que siga possible. 

 
o Quan, a causa de la temperatura exterior, el soroll o les inclemències del temps no siga 

possible mantenir les finestres de les aules obertes, aquestes s'obriran completament 
cada 25-30 minuts durant un període de 3-5 minuts cada hora. 

 
o Cal reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar la ventilació dels sistemes de 

climatització. No es recomana utilitzar ventiladors. 

 
o Cal arbitrar la neteja i la desinfecció dels centres o recintes d'activitat, almenys, una 

vegada al dia, i intensificar la neteja, especialment en els lavabos i en les superfícies 
que s'usen més. 

 
o Per a la neteja i la desinfecció, poden usar-se detergents habituals o lleixiu d'ús 

domèstic diluït en aigua, i extremar-se les mesures de protecció del personal de 
neteja als agents químics. Aquests virus s'inactiven després de pocs minuts de 
contacte amb desinfectants comuns com la dilució de lleixiu acabat de preparar 
(concentració de clor 1 gram/litre, preparada amb dilució 1,50 d'un lleixiu de 
concentració 40-50 g r a m /litre). Poden utilitzar-se els viricides autoritzats. 

 

GESTIÓ DE LA SOSPITA DE CASOS.  
 

o La direcció del centre o agrupació haurà de designar una persona responsable COVID-
19, que tindrà les funcions de: 

 
� Vetlar pel compliment de les normes establides per a la protecció i la prevenció 

referent a  COVID-19. 

 
� La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d'atenció primària de 

referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de les persones 
participants. 

 
� Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l'aparició de 

símptomes de sospita i perquè vagen a recollir les persones participants. 

 
o Tots els centres o agrupacions hauran de tindre habilitat un “espai COVID-19” 

separat, d'ús individual, per a possibilitar l'aïllament de qualsevol persona que inicie 
símptomes compatibles amb la COVID-19 i espere ser traslladada i que s'informe a la 
família. 

CSV:91JGA7JM:28C9HSVT:ENBV9H4X URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91JGA7JM:28C9HSVT:ENBV9H4X



11 
 

 
o Aquesta sala o espai ha de tindre una bona ventilació, procurar que en aquest espai hi 

haja el mínim material possible i que es retiren tots els objectes que puguen dificultar 
després una bona neteja. Tot el material de protecció ha de disposar-se dins d'una 
caixa estanca: màscares quirúrgiques per a persones participants i organitzadores i, 
per si les participants no es poden posar una màscara quirúrgica, màscares de 
protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús. A més, haurà de 
disposar d'una paperera amb bossa i amb tapa i pedal. 

 
o Es considera que una persona pot ser cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2, segons 

la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d'infecció 
respiratòria aguda d'aparició sobtada que presenta els símptomes següents: 

 
� Els més comuns inclouen: febre (temperatura superior a 37,5 °C ), tos i sensació 

de falta d'aire..  
 

� En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, 
esgarrifances, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea 
i vòmits. 

 
o En el supòsit de sospita, per a iniciar símptomes en el centre o agrupació, cal col· locar 

a la persona una màscara quirúrgica, sempre que tinga 6 anys o més. La persona 
monitora que haja detectat el cas, llevat que siga una persona vulnerable, s'haurà de 
quedar amb la persona participant, fins que un familiar o tutor vaja a buscar-la. S'haurà 
d'evitar que unes altres persones entren en contacte amb el cas de sospita per a evitar 
possibles contagis. 

 
o Caldrà acompanyar-la a l'espai COVID-19, comunicar a la direcció del centre o 

agrupació i contactar amb la família, que ha d'activar el circuit d'atenció sanitària 
contactant amb el seu centre de salut d'atenció primària de referència i seguir les 
instruccions d'aquest. La marxa de la persona participant s'haurà de procurar fer en un 
vehicle particular i no en transport públic col· lectiu. 

 
o El centre o agrupació s'haurà de posar a la disposició dels serveis assistencials i de salut 

pública, per a facilitar la informació que es requerisca per a organitzar la gestió 
adequada de possibles casos i l'estudi i el seguiment de contactes..  

 
o Salut Pública serà l'encarregada de la identificació i el seguiment dels contactes 

segons el protocol de vigilància i control corresponent. 
 

 
GESTIÓ DE CASOS COVID-19 

 

G1. GESTIÓ DE CASOS A L'ENTORN D'OCI EDUCATIU 
 
Per a poder continuar realitzant activitat d'educació no formal, és important aconseguir el 
compliment màxim dels objectius educatius i pedagògics. Per a això, l'entitat haurà de ser un 
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entorn de convivència segur per a totes les persones participants, voluntàries i famílies, i les 
mesures més rellevants són la detecció precoç dels casos i l'aïllament d'aquests i dels seus 
contactes estrets. 
 

FUNCIONS DEL RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRE O AGRUPAMENT 
(DIRECTOR O DIRECTORA DE TEMPS LLIURE (DAT) O PERSONA EN QUI 
DELEGUE) 
 
Davant un cas sospitós: 
• Haurà de contactar amb la família o els representants legals dels menors d'edat per a 
comunicar la situació i perquè vagen a recollir al xiquet, xiqueta o jove, preferentment en 
transport no col·lectiu. 
• Haurà d'indicar a la família o representants legals que es traslladen al seu domicili i 
contacten amb el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP), mitjançant en la 
mesura de les possibilitats l'app GVA Coronavirus o Cita Coronavirus en la pàgina web de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o el telèfon 961 839 000. 
• En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o 
diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...), s'haurà 
de trucar al telèfon 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de referència al qual està 
adscrit el centre per a atendre la urgència i valorar la derivació en el centre hospitalari. 
 
Davant un cas confirmat: 
• Enviarà informació del cas confirmat i contactes estrets (annex 2) informatitzada en el 
centre de salut pública del departament corresponent mitjançant correu electrònic. També 
donarà la informació adequada a les famílies dels xiquets, les xiquetes i joves del centre o 
l'agrupament. 

 
 

1. Actuació quan un participant té símptomes compatibles amb la COVID-19 en el 
centre: 
 
El monitor o monitora que haja detectat el cas sospitós haurà de comunicar la situació al 
responsable COVID-19 del centre o agrupament i acompanyar el cas sospitós a l'espai COVID-
19 reservat per a l'aïllament, en cas d'estar en un local, escola o espai tancat o a un lloc apartat en 
cas d'estar a l'aire lliure, llevat que siga persona vulnerable o de risc. Si és així, el responsable 
COVID-19 haurà de designar una altra persona per a dur a terme aquesta tasca fins que la família 
o els representants legals arriben. 
S'haurà de col·locar al/a la participant una màscara quirúrgica quan tinga més de 6 anys i, si és 
possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació per a usar-la. 
La persona que acompanye el cas sospitós haurà de portar l'equip de protecció individual adequat: 
Màscara higiènica o quirúrgica, si la persona presenta símptomes en porta. 
Màscara FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d'un sol ús, si la persona amb símptomes no es 
pot posar una màscara quirúrgica (xiquets i xiquetes menors de 6 anys, persones amb problemes 
respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar-se la màscara per si soles o alteracions de conducta 
que facen inviable la utilització d'aquesta). 
En el cas que la persona amb símptomes siga un monitor o monitora present en l'activitat, haurà 
d'informar de la seua situació al coordinador o coordinadora del centre o agrupament i haurà de 
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dirigir-se al seu domicili per a procedir a l'aïllament, si pot ser en un vehicle particular i no en 
transport públic col·lectiu. 
 
El centre o agrupament haurà de disposar d'existències d'aquest material per a l'atenció d'un cas 
sospitós: 
 

� En cas que el/la participant siga major d'edat, s'haurà d’adreçar al seu domicili per a 
procedir a l'aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic col·lectiu. 

La recollida de del/de la participant per la seua família per a aïllar-lo en el seu domicili s'haurà de 
fer com més prompte millor siga possible i en l'entrada del centre o agrupament, i s'haurà de 
procurar que el transport es faça en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu. 
Si el participant presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general 
per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se) i 
es considera necessari, el responsable COVID-19 del centre o agrupament haurà de trucar al 
telèfon 112 o contactar amb el centre d'atenció primària al qual estiga adscrit el xiquet o xiqueta, 
per a atendre la urgència i valorar la derivació en el centre hospitalari. 
 

2. Actuació quan un participant comença a tindre símptomes compatibles amb la COVID-
19 fora de l'activitat 
 
Quan la simptomatologia s'inicie fora de l'horari de l'activitat, la família o els representants legals 
o la persona amb símptomes haurà de contactar amb el seu centre d'atenció primària (figura en la 
targeta SIP) perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents, mitjançant en 
la mesura de les possibilitats l'app GVA Coronavirus, Cita Coronavirus, que hi ha en la pàgina 
web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o per telèfon. En cas de tindre l'atenció 
fora del sistema públic, haurà de contactar amb el seu centre d'atenció sanitària habitual o el servei 
d'urgències de referència. 
 

� En cas de confirmació de COVID-19 positiva, haurà d'informar al centre o agrupament al 
més prompte possible. 

 

3. Actuació davant un cas confirmat dels participants o dels monitors del centre o 
agrupament 
 

� La persona o els familiars o els representants legals d'un cas confirmat haurà d'informar 
el centre o agrupament del resultat de prova positiva, com més prompte millor siga 
possible, el mateix dia en què se'ls comunique el resultat o a primera hora del dia hàbil 
següent. També es facilitarà als professionals del seu centre d'atenció primària o als 
responsables de salut pública el contacte del responsable COVID-19 del centre o 
agrupament. 

El/la responsable COVID-19 del centre o agrupament haurà d'emplenar una fitxa informatitzada 
amb les dades del cas confirmat i la relació dels seus contactes estrets en l'activitat (annex 2) i ho 
haurà de traslladar al centre de salut pública del departament de salut corresponent pels mitjans 
habilitats (correu electrònic) per a fer-ho. Per a vetlar pel que estableix la normativa sobre 
protecció de dades, s'ha establit un nou procediment per a l'emplenament de la fitxa que serà 

CSV:91JGA7JM:28C9HSVT:ENBV9H4X URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91JGA7JM:28C9HSVT:ENBV9H4X



14 
 

enviat a les adreces dels centres o agrupaments per a traslladar-la al responsable COVID-19 del 
centre. 
El responsable COVID-19 del centre o agrupament, haurà de comunicar a la responsable de 
l'entitat el nombre de casos confirmats tant de participants com de qualsevol altra persona que 
estiga en contacte amb l'agrupament o centre de manera directa (monitores i monitors, 
famílies…).  
Si es produeix la confirmació d'un cas fora de l'horari de l'activitat, la família del xiquet, xiquet o 
jove o la persona major d'edat haurà de telefonar al responsable COVID-19 del centre tan prompte 
com es puga per a la recollida de dades dels contactes estrets. El responsable COVID-19 del 
centre o agrupament haurà de proporcionar la llista de contactes estrets. 

 

G2. ACTUACIÓ DEL SISTEMA SANITARI EN EL MANEIG DE CASOS I CONTACTES 
 
L'equip sanitari haurà de valorar el cas sospitós i decidir la conveniència de fer una PDIA amb la 
màxima prioritat. Una vegada identificat el cas com a sospitós, se li indicarà aïllament domiciliari 
i dels seus convivents domiciliaris fins a conéixer el resultat de la PDIA. Mentre s'espera el 
resultat, no està indicada la quarantena dels contactes que formen el grup de convivència estable 
ni altres contactes. 
 
Davant un CAS CONFIRMAT, s'hauran de dur a terme les actuacions següents: 
 

L'equip COVID del seu centre d'atenció primària 
 
Haurà d'informar a la persona amb resultat positiu i els seus convivents domiciliaris de 
l'obligatorietat d'aïllament al domicili i facilitar-los les pautes que cal seguir. s'haurà d'encarregar 
del seguiment clínic del cas fins a l'alta. Haurà d'elaborar el cens de contactes convivents i socials 
per a fer-los el seguiment. 
 
Si el cas té l'atenció fora del sistema sanitari públic (mutualistes), el professional sanitari de 
l'entitat mutualista habitual realitzarà aquestes actuacions. 
 

El cas, o els seus pares/mares/tutors 
 
Haurà d'informar immediatament el responsable COVID en el centre o agrupament. 
 

El responsable COVID-19 del centre o agrupament 
 
Haurà de realitzar el cens de contactes de les participant en tot l'àmbit educatiu de l'activitat 
programada i enviar la fitxa corresponent al centre de salut pública (annex 2) pels mitjans 
habilitats per a realitzar-ho (correu electrònic). 
 
Haurà de canalitzar la coordinació amb el centre d'atenció primària de referència, amb el centre 
de salut pública i amb les famílies de les participants de l'agrupament o centre. 
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El Centre de Salut Pública 
 

- Verificarà l'emplenament adequat de la informació de l'annex 2 enviada per la persona 
responsable COVID-19 del centre educatiu. 

 
- Completarà l'estudi de contactes estrets de l'entorn educatiu (annex 2). 

 
- Establirà les mesures preventives oportunes i les comunicarà en el centre educatiu. 

 
- Realitzarà l'enquesta epidemiològica. 

 
- Actuacions de vigilància epidemiològica: 

 
� Quan hi haja un o més casos confirmats en un centre educatiu sense ser brot, el 

Centre de Salut Pública del departament de salut en què estiga el centre o 
agrupament, contactarà amb el responsable COVID-19, que li facilitarà la 
informació necessària per a organitzar la gestió adequada de casos i l'estudi i 
seguiment dels contactes, així com per a establir les mesures de prevenció i control 
necessàries en cas de brot o davant casos en grups de convivència estable. 
Realitzarà l'enquesta epidemiològica i completarà l'estudi de contactes estrets. 

 
� En cas de brot (3 o més casos amb vincle epidemiològic) ho comunicarà a la 

Comissió de Salut Comunitària del departament i facilitarà la informació 
necessària tant al centre o agrupament com a les famílies a través de nota 
informatitzada (annex 3) indicant les mesures d'aïllament i/o quarantena. 

 

G3. MANEIG DELS CONTACTES DEL CAS CONFIRMAT 
 
En funció dels resultats de l'estudi de casos dirigit per Salut Pública, aquesta pot decidir ampliar 
l'estratègia de cerca activa de contactes estrets més enllà dels grups en què s'hagen detectat casos. 
 

Contactes fora del centre o agrupament 
 

� Els convivents domiciliaris d'un cas sospitós hauran de quedar-se a casa fins a conéixer el 
resultat de la PDIA del cas. Si el resultat és negatiu, finalitzarà el període de quarantena. 
Si es confirma la infecció del cas, es faran quan corresponga les proves diagnòstiques 
indicades pels professionals sanitaris segons el protocol vigent. 

Els altres contactes estrets no convivents només hauran d'iniciar la quarantena una vegada es 
confirme el cas. Quan siga procedent, es faran les proves diagnòstiques indicades pels 
professionals sanitaris segons el protocol vigent. 
 

Contactes en el centre 
 

 

� La quarantena dels contactes estrets en l'àmbit de l'activitat (tant participants com 
monitores i monitors) s'haurà de realitzar només després de la confirmació del cas. 
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� No està indicada la quarantena de les persones que integren el grup de convivència estable 

del cas sospitós fins que es confirme. No està indicada la quarantena dels GVE ni dels 
convivents domiciliaris dels contactes estrets d'un cas. 

 
� Salut Pública haurà d'establir, si escau, la indicació i el moment adequat per a la realització 

de PDIA dels contactes. No hauran d'acudir al seu centre sanitari per a sol·licitar proves 
fins que Salut Pública els ho indique. 

 
� Durant la quarantena, la mare, el pare o els tutors legals de les xiquetes, xiquets i joves 

hauran de vigilar l'aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 en el seu fill o 
filla i si es presenten: 

o Hauran de contactar amb el centre d'atenció primària o sol·licitar una cita 
mitjançant l'app GVA Coronavirus o la web:  
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html 

o Avisar al responsable COVID del centre, que s'haurà de coordinar amb el centre 
de salut pública. 

 
Un resultat negatiu de les proves durant la quarantena d'un contacte estret no eximeix de la 
responsabilitat de mantindre-la fins que no ho indiquen els professionals sanitaris. 
 

G4. RETORN AL CENTRE 
 
La xiquetes, xiquets i joves, així com les monitores i monitors, es podrà incorporar en el centre 
quan s'haja complit el període d'aïllament o quarantena indicat pel protocol sanitari vigent. En 
cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la reincorporació al centre o agrupament. 
 

G5. MANEIG DE BROTS 
 
Es descriuen, a continuació, de manera orientativa, els elements de decisió per a establir per salut 
pública quarantenes als contactes o, si és necessari, tancaments parcials o totals dels centres. 
 

En qualsevol cas, serà el centre de salut pública de referència el que determine els xiquets, 
xiquetes i joves que haurà d'estar en quarantena. 

 
 
1. Brot en un grup dins de l'agrupament o centre (3 o més casos confirmats amb vincle 
epidemiològic entre ells en un únic GCE o grup no organitzat com GCE). S'hauran d'indicar 
actuacions de control específiques mitjançant la implementació de les mesures de control 
habituals: 

� Aïllament domiciliari dels casos. 
Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels grups no organitzats 
com a GCE. 
Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat presencial fins transcorreguts 10 dies 
des de l'inici de la quarantena dels contactes. 
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Si els casos pertanyen a un grup que no estiga organitzat com GCE: manteniment de l'activitat 
per als xiquets, xiquetes i joves no classificats com a contactes estrets o, en funció de l'avaluació 
del risc, s'indicarà la quarantena de tot el grup. 
 
L'activitat continuarà de manera habitual extremant les mesures de prevenció i higiene en totes 
les activitats, amb excepció del GCE afectat. 
 
2. Brots en diversos grups sense vincle epidemiològic (brots en diferents GCE o grups o 
organitzats com GCE sense vincle epidemiològic entre aquests). S'hauran d'indicar actuacions de 
control específiques per a cadascun dels brots mitjançant la implementació de les mesures de 
control habituals: 
 

� Aïllament domiciliari dels casos. 
� Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de cada grup 

no organitzat com GCE. 
� Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat presencial de cada GCE fins que 

hagen transcorregut 10 dies des de l'inici de la quarantena. 
� Si els casos pertanyen a grups que no estan organitzats com a GCE: manteniment de 

l'activitat per als participants no classificats com a contactes estrets en cadascun dels grups 
no organitzats com a GCE o, en funció de l'avaluació del risc, s'indicarà la quarantena de 
tota la classe. 

 
L'activitat presencial continuarà de manera habitual extremant les mesures de prevenció i higiene, 
en tots els grups amb excepció dels grups afectats. 
 
3. Brots en diversos agrupaments amb vincle epidemiològic: detecció de brots en diversos 
GCE o agrupaments no organitzats com GCE amb un cert grau de transmissió entre diversos 
agrupaments independentment de la manera d'introducció del virus en el centre escolar. 
 

� Aïllament domiciliari dels casos. 
Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de cada agrupament 
no organitzat com GCE. 
S'haurà d'estudiar la relació entre els casos i, si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic 
i no s'han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene, caldrà valorar l'adopció de mesures 
addicionals, com l'extensió de la quarantena i la suspensió de l'activitat presencial altres 
agrupaments fins que hagen transcorregut 10 dies des de l'inici de la quarantena o el temps que 
s'indique en funció de l'evolució dels brots. 
 
En qualsevol cas, el centre de salut pública de referència haurà de ser el que determine els grups 
d'alumnat que hauran d'estar en quarantena. 
 
L'activitat continuarà de manera habitual extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els 
grups amb excepció dels afectats. 
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4. Brots en el context d'una transmissió no controlada: Si es considera que hi ha una 
transmissió no controlada en el centre amb un número més alt del que s'esperava per al segment 
d'edat en un territori específic, els serveis de salut pública hauran de fer una avaluació de risc per 
a considerar la necessitat d'escalar les mesures, i valorar en última instància el tancament temporal 
del centre. 
 

� Aïllament domiciliari dels casos. 
En una situació de transmissió no controlada, després d'una avaluació de la situació 
epidemiològica, caldrà escalar les mesures de control i es podrà arribar a determinar el tancament 
temporal del centre. 
Inicialment, el tancament del centre seria durant 10 dies, encara que la duració d'aquest període 
podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que 
desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre. 
La reobertura del centre tindrà lloc quan la situació estiga controlada i no supose un risc per a 
ningú. 
 
COORDINACIÓ SANITAT-IVAJ 

 
L'IVAJ i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'encarreguen de la coordinació entre 
les dues conselleries, com a labor de la Comissió de Seguiment COVID-19 de les entitats de la 
Comunitat Valenciana. 
 
La coordinació departamental de seguiment i control de la COVID-19 en centres recau en la 
Comissió de Salut Comunitària Departamental formada per responsables departamentals 
d'Assistència Sanitària i de Salut Pública, així com un representant de l'Administració local 
membre del Consell de Salut. Es poden incorporar, a criteri i petició de la comissió, representants, 
professionals i/o agents vinculats a centres, laboratoris, equips d'atenció primària i professionals 
de Salut Pública del departament. 
 
Per a facilitar la comunicació, l'adreça de cada centre haurà de disposar d'un telèfon i d'un correu 
de contacte directe del seu centre referent, i també d'un telèfon i d'un correu electrònic dels 
responsables de Salut Pública departamentals (annex 2). 
Es recomana, així mateix, que el centre tinga establit un canal de comunicació efectiu per a arribar 
a totes les famílies del centre de manera àgil. En el cas de detectar que la informació no és 
comprimida o que hi ha una percepció del risc inadequada, s'hauran de realitzar noves 
comunicacions per a aconseguir que la comunitat tinga la informació necessària per a la 
implementació efectiva de les mesures i evitar informacions errònies o estigmatitzants. 

 
València a data de signatura electrònica 
Secretaria Autonòmica de Salut Pública  i 

del Sistema Sanitari Públic 
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ANNEX 1. Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per a participar-
hi.  
 
 
 

 
He llegit atentament la informació continguda en aquest document i em compromet a 
seguir les pautes que en aquest s'estableixen.  

Em compromet a verificar abans de participar en les activitats d'oci educatiu i temps 

lliure que les persones participants sota la meua responsabilitat no tenen cap 

simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni estan en situació d'aïllament per 

haver donat positiu per la COVID-19, ni estan a l'espera del resultat d'una PDIA, ni 

en quarantena domiciliara per ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada de 

COVID-19. 

 
 

Nom i cognoms de la persona responsable  
  

 
 

 

 
Data / /   

 
 

Signatura 
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ANNEX 2. Fitxa d'informació de casos confirmats COVID-19 i els seus contactes des 
del centre d'oci al centre de salut pública 

La informació accessible i organitzada facilita la valoració del risc i acurta els temps necessaris per a la 
realització d'activitats de contenció. A continuació, es recull la informació que els centres educatius han de 
poder facilitar de manera àgil a salut pública en cas d'aparició d'un cas o d'un brot. 

 
FITXA DE CAS 
 

Informació del CENTRE D'OCI         

0. DATA (D'enviament de la fitxa de cas al Centre de Salut Pública)         

1. Codi del centre si disposa      

2. Nom del centre      

DIRECCIÓ      

3. Nomene via      

4.Número      

5. Codi postal      

6. Municipi      

7. Comarca      

8. Telèfon      

Informació de la persona responsable de *COVID en el Centre      

9. Nom i cognoms      

10. Telèfon de contacte      

11. Correu electrònic      

Informació del cas confirmat      

12. Origen del cas confirmat     "*Monitorat» i "Un altre personal"; NO 

empleneu les qüestions 20 i 22 a 32 13. Cognom 1    

14. Cognom 2    

15. Nom      

14. Data de Naixement      

15. Edat autocalculada      

16.Sexe      

17. Número SIP      

18. NIF/NIE (si no es disposa de número SIP)      

19. Telèfon/s de contacte      

20. Germans o germanes en el centre      (exclòs/a ell/ella mateixa/o)  

21. Presència de malalties cròniques         

Grup      

22. Nombre d'alumnes en el grup      

23. Grup de convivència estable      

Si NO és Grup de Convivència Estable      

 27. Es respecta la distància d'1,5 m      

 28. S'emporta màscara tot el temps      

29. Participació en activitats fora del GC (en els 2 dies previs)     

 30. Es manté el Grup de Convivència Estable en l'activitat?      

31. Utilització de transport      

32. Utilització dels serveis de menjador      

33. Data de l'últim dia d'assistència al centre       

34. Observacions sobre el cas confirmat (del C. Educatiu)   

       

  Observacions *SP:  

Actuació de SALUT PÚBLICA (emplenar pel C. SALUT.PÚBLICA de referència) 
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LLISTA DE CONTACTES 
 

Enviar el llistat de companys del grup de convivència estable o del mateix grup, així com dels monitors, indicant si han assistit al 
centre en els dos dies previs a la detecció del cas, així com algun altre contacte del qual es tinga constància fora del grup, especificant 
quin tipus de contacte ha pogut tindre. 

 

Nom i cognoms* 
Telèfon de 
contacte * 

Número SIP* Tipus de contacte * (1) 
Assistència al centre 

2 dies previs a la 
detecció del cas* 

Contacte estret* 
Data últim dia 
de contacte* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
*Obligatori 
Tipus de contacte: grup, menjador, transport, activitat 
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