
SIGNATURA DE LA DECLARACIÓ 
RESPONSABLE

 √ Per formalitzar la inscripció al TEC20 caldrà 
haver signat la Declaració Responsable 
facilitada des de l’organització

ACCESSOS A L’ESCOLA
 √ S’habilitaran 3 zones d’accés a l’escola

 √ Els accessos es realitzaran en diferents 
horaris prèviament especificats

PRESA DE TEMPERATURA
 √ Es prendrà la temperatura a tots i totes 

les assistents al TEC20 abans d’entrar 

NETEJA DE MANS  
I SENSIBILITZACIÓ

 √ Els dilluns es realitzarà un 
taller de sensibilització

 √ Al començar i a l’acabar cada activitat 
es procedirà a la neteja de mans

SIMPTOMATOLOGIA COVID
 √ Qualsevol símptoma que presenti algun/a 

participant, serà notificat a la família i es 
demanarà que es vingui a recollir el nen/nena

GRUPS 1/10
 √ La ràtio serà d’un monitor/a per cada 10 nens/

nenes i no es podran barrejar amb altres grups

 √ Per dur a terme les activitats es tindran 
en compte totes les mesures establertes 
des del Departament de Joventut

MATERIAL COMÚ
 √ El material comú serà restringit per grups 

i serà desinfectat després del seu ús

 √ El material de piscina serà 
personal, caldrà dur-lo de casa

VENTILACIÓ I NETEJA
 √ Les aules que s’utilitzin, es ventilaran 

fins a tres vegades cada dia

 √ Els espais tancats, com les aules 
i el menjador, seran netejats 
degudament segons la normativa

MENJADOR
 √ El menjar se servirà de forma individual 

i s’utilitzaran plats individuals

 √ S’establirà la distància de 
seguretat entre comensals

 √ L’aigua la servirà un monitor/a 

MASCARETES EN MOMENTS 
CONVENIENTS

 √ En espais on es requereixi, serà 
necessari dur-la posada

 √ Durant la pràctica esportiva a l’aire 
lliure, i respectant les distàncies de 
seguretat, no serà necessari dur-la 

ÚS PISCINA 
 √ La piscina s’utilitzarà segons les directrius 

establertes des del Departament de Joventut

*totes aquestes mesures quedaran sotmeses a canvis segons 
les directrius que es puguin anar publicant en les properes 
setmanes des del Departament de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya
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