CAMPUS DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA EN HOQUEI PATINS
CLUB PATÍ VOLTREGÀ – ESTIU 2020 -

I - CRITERIS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18
ANYS.
Les jornades de tecnificació esportiva que s’organitzen a l’estiu són una eina educativa de primer ordre i una
gran oportunitat per tal que infants i adolescents gaudeixin d’un lleure esportiu de qualitat, en un marc
diferent que afavoreix la convivència, la transmissió de valors i la compaginació del treball d’aprenentatge i/o
millora esportiva amb activitats amb un caràcter més lúdic o d’esbarjo.
Aquestes activitats esportives d’estiu permeten als infants i adolescents seguir adquirint tot un seguit de
competències complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors (cooperació,
igualtat, compromís, vida saludable, ...) en el context, activitats i marc de relacions personals propis del temps
de lleure.
El Consell Català de l’Esport permet la realització de les activitats esportives d’estiu per a infants i adolescents
entre 3 i 18 anys en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID-19, tot garantint les
condicions necessàries per al seu desenvolupament.
Així mateix, els i les esportistes menors de 18 anys, les qualitats específiques dels quals permeten preveure’n
la projecció futura dins l’esport d’alt nivell, podran participar en concentracions i en jornades o estades de
tecnificació esportiva, sempre que pertanyin a una entitat esportiva federada, i que estiguin en possessió
d’una llicència esportiva, d’acord amb els termes establerts en el Decret 337/2002, de 3 de desembre.
RATIOS: D’acord amb l’article 4 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, la ràtio entre participants i dirigents per a
la celebració de les activitats esportives de lleure, queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants,
començant sempre amb un mínim de 2 persones dirigents per activitat.
Grups de convivència: Es treballarà mitjançant grups de fins a 10 participants anomenats “grups de
convivència” i cada grup tindrà assignada com a mínim una persona dirigent, que es relacionarà sempre amb el
seu mateix grup d’infants i adolescents amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor
especialitzat, que sempre haurà de ser la mateixa persona per cada grup. El funcionament en aquest tipus de
grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant amb simptomatologia compatible, un ràpid
aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.
Requisits generals per a participar en les activitats: El tutor/a legal de l’infant/adolescent, a més a més del full
d’inscripció de l’activitat i del permís previst en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, haurà de signar una
declaració responsable per a cada torn, conforme l’infant/adolescent 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 (formulari Annex 1):
* Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
* No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors.

* Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament (altament
recomanable).
* En cas d’infant/adolescent 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.
II - Protocols específics del Campus C.P.Voltregà.
A) Mesures de seguretat i higiene.
Rentat de mans sistemàtic: Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat, abans i
després d'anar al lavabo, després de mocar-se, tossir o esternudar i cada cop que es manipuli algun material.
Cal rentar-se les mans amb sabó i en una durada d’almenys 20 segons.
Hi haurà un punt de rentat de mans per a cada grup de convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint
la distància de seguretat), amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts
estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica.
Ús de mascaretes: En la realització d’activitats d’hoquei patins no és necessari l’ús de mascaretes si es
mantenen les distàncies de seguretat.
S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de la distància, com per exemple
en el cas de necessitar fer una atenció cap a l’infant/adolescent que trenqui aquesta distància mínima (per
exemple per tal de dur a terme una cura l’ús de la mascareta serà obligatori per a totes les persones que hi
intervinguin). El Club disposarà de mascaretes per a la seva utilització.
Llistats de comprovació de símptomes: Diàriament es comprovarà l’estat de salut dels participants i del
personal tècnic per garantir que poden participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de
persones del seu entorn.
El resultat de les mesures de temperatura corporal de tots els participants i del personal tècnic quedarà
degudament registrat diàriament.
En cas de detectar una persona amb algun dels símptomes de la covid-19 es procedirà al seu aïllament del
grup i es contactarà amb la família del menor per tal de passar a recollir-lo. Es contactarà amb el CAP del
Voltreganès per deixar-ne constància i seguir les seves indicacions.
Distància de seguretat: El distanciament físic recomanat entre totes les persones que participen de l’activitat i
altres professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es realitzin les activitats mentre
aquestes s’estan desenvolupant, és de 2 metres.
No es podran utilitzar els vestidors. Els participants han de venir equipats des de casa i a la zona de grades
s’habilitarà un espai per col·locar-se els patins i deixar les bosses corresponents.

B) Ús, neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material.
D’acord amb el protocol general i el document “Incidència de la pandèmia de la COVID-19 en els equipaments
esportius de Catalunya” aprovat per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, per mitjà del Consell
Català de l’Esport, es prendran les següents mesures de neteja i desinfecció:
-

-

En totes les instal·lacions on es desenvoluparan les activitats del campus s’hi han realitzat les
oportunes tasques de manteniment, desinfecció i control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar
compliment a totes les mesures sanitàries i d’higiene que adoptades pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
Es posarà a disposició solucions hidroalcohòliques a l’entrada de cada pavelló, així com en espais
concrets.

-

-

Es realitzarà diàriament les mesures de neteja i desinfecció de les instal·lacions i espais de pràctica. Es
garanteix la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú.
Es realitzaran tasques de ventilació constant i permanent.
Es mantindran les portes obertes per tal d’evitar que moltes persones toquin les manetes o tiradors.
No s’utilitzaran els assecadors de mans de lavabos per mitjà de dispositius d’aire calent. Hi haurà
tovalloletes de paper d’un sol ús.
Es disposarà de papereres i cubells d’escombraries amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar
mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres es netejaran un cop al dia.
Hi haurà a disposició material d’higiene i prevenció per les persones que ho requereixin.
El material emprat en les diferents activitats també es desinfectarà després del seu ús o, com a mínim,
un cop al dia.

C) Protocol de seguretat.
Entrades i sortides: Aquestes accions d’entrades i sortides es faran de forma esglaonada per evitar
aglomeracions i procurar mantenir la distància de seguretat, aprofitant els possibles diferents accessos a la
instal·lació i d’acord amb sentits de circulació preestablerts. Les persones que recullin als participants hauran
de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.
Delimitació d’espais: Cada grup de convivència de 10 participants, disposarà d’una pista esportiva per a les
seves activitats, amb entrada i sortida independents.
Dins de cada pista d’activitats hi haurà una zona de grades assenyalada per deixar les bosses i efectes
personals i poder-se col·locar els patins.
Cada grup de convivència tindrà assignats uns lavabos corresponents.
Evacuació i/o allunyament: En cas d’evacuació o allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús
d’espais on no es garanteixi la distància de 2 metres o el seu ús serà el mínim possible fins a poder organitzar
el retorn a l’origen (domicili) i sempre amb utilització de mascaretes.

Sant Hipòlit de Voltregà, juny de 2020

Annex 1: Formulari “Declaració responsable”
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I
CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18
ANYS –ESTIU 2020En/na ......................................................................................... amb DNI/NIE ……...…................. En qualitat de
pare/mare/tutor-a de .................................................................................. amb DNI/NIE ……..….................,
menor d’edat que ⬜ Si / ⬜ No pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació.
Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........…………………………...........................
Entitat que desenvolupa l’activitat: CLUB PATÍ VOLTREGÀ
Activitat proposada: TECNIFICACIÓI EN HOQUEI PATINS
Data de l’activitat: DEL 29 JUNY AL 3 JULIOL I DEL 6 AL 10 DE JULIOL DE 2020.
Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat referenciada a
l’encapçalament participi en les activitats de la organització exposada, i que he llegit amb detall la informació
proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions de participació, expresso el meu compromís
amb les Mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la
possibilitat de contagi per COVID-19.
(Marqueu el que procedeixi)
Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc
⬜Declaro que el/la menor compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat responsable de
l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb ningú que sigui grup de risc.
⬜ En el cas d’activitats sense pernoctació, em comprometo a notificar el motiu d’absència del menor a través
de mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic.
Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19
⬜ He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i prevenció davant del
COVID-19 que figuren al dors d’aquest document.
Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre l’adaptació de l’activitat al
COVID-19
⬜ Declaro que he rebut i llegit el Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol d’actuació en
casos d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, i que accepto les mesures i
procediments que proposen.
Consentiment informat sobre COVID-19
⬜ Declaro que, un cop haver rebut i llegit atentament la informació que contenen els documents lliurats per
l’entitat responsable de l’organització, soc conscient dels riscos que implica la participació del/de la menor en
l’activitat en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo sota la meva pròpia
responsabilitat.

Signatura del pare/mare o tutor/a
A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 2020

