
 

Campus Infantil UManresa-Lab 

 

El Campus Infantil d’estiu Umanresa-Lab s’adreça a infants d’entre 3 i 8 anys i s’ubica a les 

instal·lacions del Lab 0_6 i FUB2. 

El Campus gira a l’entorn de dos eixos, l’aprenentatge de les ciències a través de 

l’experimentació i el joc, i el que significa una vida saludable. 

A partir de les propostes de joc i experimentació del Lab 0_6 es vol acostar el coneixement 

científic a les primeres edats entenent la ciència com una eina per a comprendre el món, que 

implica de manera natural les persones en les decisions científiques, estimula la curiositat 

natural dels infants i incentiva la seva intervenció raonada sobre la realitat. 

 

Calendari i horari: 

Del de 29 juny al 31 de juliol de 2019 (6 setmanes) 

De dilluns a divendres de 9 a 14h 

 

Grups 

Es faran dos grups de màxim 10 infants, independents i sense relació entre ells, i el més estables 

possible. Cada grup tindrà dues educadores (la mestra del Lab i l’estudiant en pràctiques 

extracurriculars) també el més fixes possible. 

 

Persona responsable de seguretat i higiene 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya i la Direcció General de Joventut va programar una 

formació específica per a les persones que han de fer de responsables de prevenció i higiene en 

les activitats d'educació en el lleure aquest estiu de 2020 en el context d’excepcionalitat derivat 

de la pandèmia de la COVID-19.  Totes les educadores del campus han fet aquesta formació. 

 

Entrades i sortides  

Per tal de minimitzar l’acumulació de persones fora de l’edifici, es plantegen entrades i sortires 

relaxades.  

Es podrà portar els infants de 9 a 9:30 h. (fora d’aquest horari, com es tancaran els accessos a 

l’edifici, s’haurà de trucar al telèfon 93 875 73 88 per a obrir) i les sortides de les 13 a les 14h. 

Cada grup de convivència entrarà per portes diferents.  



 

- Grup de convivència 1: Entrada LAB 0_6. 

- Grup de convivència 2: Entrada davant FUB2. 

 

Mesures higièniques específiques 

Per tal de minimitzar les persones que entren dins l’edifici, els familiars no podran 

accedir dins de l’edifici, per tant l’acomiadament i la rebuda amb l’infant serà a fora.  

A l’entrar a l’edifici els infants: 

- es rentaran les mans. Així mateix,  també es farà una bona higiene de mans en 

els següents moments: 

o A l’entrar i sortir de l’edifici. 

o Abans i després de realitzar una activitat concreta. 

o Abans i després d’esmorzar 

- es canviaran el calçat, i es posaran el que tindran d’ús exclusiu pel campus 

- deixaran el seu esmorzar i l’aigua que els demanarem que portin a un espai 

individual (cada infant tindrà el seu espai propi). 

 

Espais i grups 

S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del 

centre es faran de tal manera que només hi puguin circular els infants d’un mateix grup. 

Cada grup tindrà uns espais concrets, els quals utilitzaran només ells. Aquests espais 

interiors de l’edifici només tindran accés cada grup de convivència. I en cap moment hi 

haurà barreja de grups.  

Els grups tindran un màxim de 10 infants i s’organitzaran de la següent manera: 

• Grup de convivència 1: ocuparan els espais del Lab 06, l’espai de passadís 

d’entrada i els 2 lavabos. Per aquest grup s’ocuparà el pati interior de la FUB 2/3. 

Els infants entraran per la primera entrada del Lab 06.  

• Grup de convivència 2: ocuparan els espais de matèria i taller del CFGS, entraran 

per la porta principal de la FUB2. Per aquest grup s’utilitzarà el lavabo de l’espai 

taller, i el pati interior del Lab. 

Els espais es ventilaran a l’entrada, una vegada com a mínim al llarg del matí i a la sortida. 

Cada espai tindrà uns materials determinats que no es compartiran. Quan calgui fer intercanvis 

en el material es faran prèvia desinfecció.  



 

La desinfecció d’espais i materials es farà diàriament per part del servei de neteja i les 

educadores.  

Un cop per setmana, i abans de l’entrada del nou grup d’infants,  l’empresa ISS FACILITY 

SERVICES, S.A. farà una desinfecció a fons segons el protocol.  

 

Esmorzars 

Es demanarà de portar l’esmorzar preparat de casa, juntament amb una ampolla 

d’aigua d’ús personal. Es recomanarà no portar brioxeria i apostar per esmorzars 

saludables. 

 

Sortides  

No es realitzaran sortides que impliquin la utilització de transport públic i privat. Es 

faran sortides caminant que permetin conèixer l’entorn proper. Cal dir que s’afavorirà 

sempre que sigui possible les activitats a l’aire lliure.  

 

Requisits generals per poder participar al campus 

Segons el protocol aprovat pel comitè tècnic del pla PROCICAT, els requisits generals 

per a participar en les activitats del campus són:  

• 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). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari 

pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la 

vacunació i l’inici de l’activitat. 

• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui 

valorada pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en 

determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de 

la COVID-19. 

El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una 

declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2016, que l’infant 



 

reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de 

pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. 

 

 

Manresa, juny de 2020 


