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 1. INTRODUCCIÓ 

 
Els procediments que es recullen en aquest document s’han extret de les informacions 
facilitades per la Generalitat de Catalunya a través de diversa documentació: 
 

o Pla de reobertura dels centres educatius 
o Criteris generals per a l’organització de les activitats de lliure educatiu d’estiu 2020 
o Instruccions per la neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 

 
Així mateix, aquest protocol s’ha construït amb l’assessorament i acompanyament de l’Agència 
de la Salut Pública de Barcelona. 
 
Cal dir que aquests procediments tenen caràcter conjuntural i s’hauran d’anar adaptant en 
funció de l’evolució dels esdeveniments i de la implantació de les diferent fases d’obertura. Això 
comporta que en molts casos la concreció de mesures quedi oberta a “allò que estigui vigent en 
cada moment”.  
 
Per altra banda, en aquest document volem recollir les mesures específiques a tenir en compte 
durant les activitats d’estiu adreçades a infants i adolescents, així com les mesures en relació a 
l’organització dels espais, l’aforament i la circulació de persones.  
 
Les mesures i propostes que es detallen en el document seran d’aplicació durant el període 
d’emergència sanitària, tractant d’adaptar-se a les diferents fases previstes per a l’assoliment 
de la denominada “nova normalitat”. Les mesures a desenvolupar s’establiran en 4 nivells:  
 

o Protecció de les persones treballadores  

o Protecció de les persones participants  

o Adequació dels espais i materials 

o Mesures específiques durant la realització d’activitat 

 
 

 

2. PROTECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES:  
 
Mesures generals que es desenvoluparan al llarg del juliol (extret del document mesures 
generals de l’ICUB):  
 

o Prioritzar teletreball per que hi hagi a l’equipament el mínim de personal imprescindible 
per la realització de les activitats previstes. 

 
o Establiment de torns de treball  
 
o Dotació d’EPIS (Equip protecció individual). L’organització disposarà de guants i 

mascaretes del tipus (FFP-2, FFP-3, Kn-95 o Kn-98) per a totes les persones formadores 
que accedeixin al recinte que no en portin ja que el seu ús està recomanat si no es pot 
mantenir la distància de seguretat.  

 
 

3. PROTECCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES, VISITANT I PÚBLIC  



 

 
o Treballarem respectant els ràtios establerts al document de Criteris generals per a 

l’organització de les activitats de lliure educatiu d’estiu 2020 de la generalitat de 
Catalunya. 

 
o Als talles de circ del juliol hi haurà un màxim de 30 places, ja que comptem amb 3 

formadors/es de circ. 
 
o Es distribuirà a les participants en tres grups, acompanyats d’un formadors/a i 

mantindrem aquesta distribució durant totes les sessions. 
 
o La proporció dels grups serà d’un formador/a per cada 10 participants, màxim. 

 
o Es delimitarà una zona per que cada grup pugui deixar les seves pertinences i s’habilitarà 

un accés directe al lavabo des del carrer per no haver d’entrar a l’edifici. 
 
o En cas de conviure amb altra activitat que es realitzi a l’Ateneu es delimitaran els 

accessos, les rutes de desplaçament i els espais de manera que els grups no arribin a 
coincidir ni a barrejar-se. 

 
o Es comptarà amb un termòmetre d’infrarojos per fer-lo servir en cas necessari. Abans 

de la sessió es preguntarà a l’alumnat si han tingut símptomes o febre en els dies previs 
a l’activitat i es portarà un registre per part de l’equip de formadors/es.  

 
o Es distribuiran punts amb dispensadors de Gel hidroalcohòlic en els diferents accessos i 

espais de l’equipament. 
 
o Pel que fa als materials de circ necessaris per la realització de l’activitat, cada participant 

tindrà una caixa amb el seu material (10 caixes) i quan es fa el canvi, cadascú netejarà el 
material que ha fet servir abans de passar-lo al següent grup.  

 
o Els productes que s’empraran per la neteja i desinfecció de materials i espais es triaran 

a partir del llistat de productes recomanats pel Ministeri de Sanitat, tenint en compte 
que no siguin corrosius, que siguin econòmicament viables i que es puguin fer servir en 
espais i materials que manipularan infants i adolescents. 

 
o En els casos que sigui possible perquè no es faran servir abans d’un mínim de 72 hores, 

es prioritzarà “deixar respirar” els materials, ja que la càrrega vírica desapareix amb el 
temps sense necessitat de desinfecció. 

 
o En tot cas, es disposarà d’una sala tancada d’ús exclusiu per guardar els materials dels 

tallers de circ de manera que no entrin en contacte amb ningú 
 
o A més, tal com s’ha explicat al punt següent, es senyalitzaran els espais amb cartelleria 

que inclouran les indicacions pertinents. Aquestes es recolzaran amb la tasca de 
conscienciació de les formadores i formadors en quant a la higiene i prevenció del 
contagi. 

 
o Les famílies hauran de signar un document de "declaració de responsabilitat"  en que es 

comprometen a no portar l’infant si apareixen símptomes i comunicar si es dona un cas 
de Covid-19 al nucli familiar, per tal que es puguin activar els protocols corresponents. 

 



 

o Per últim, a l’apartat 5 de mesures específiques s’explicarà com s’ha adaptat el treball 
de cadascuna de les tècniques de circ per minimitzar el risc i poder-les practicar de forma 
segura. 

 
Algunes consideracions importants en quant a procediments de neteja i desinfecció en 
activitats en que participen infants i adolescents:  
 

- L’ús de mascareta està contraindicat en activitats que impliquin moviment i esforç 
físic. Com a alternativa és més efectiu un rentat de mans constant al entrar i durant 
l’estada a l’espai. 

 
- Estacions de desinfecció i neteja pels materials d’ús compartit (malabars, 

matalassos…), que inclogui paper i producte desinfectant. 
 
- És important que els productes que s’utilitzin no siguin tòxic ni corrosius tant per la 

protecció dels i les participants, com per no malmetre el material. 
 
 

 

4. ADEQUACIÓ DELS ESPAIS:  
 

4.1 Mesures generals de funcionament 
 

o Es durà a terme una neteja i desinfecció de tot l’equipament abans de l’obertura.  
 

o Es posarà especial atenció als sistemes de climatització del centre, fent les revisions i 
aplicant les mesures sanitàries que correspongui.  

 
o Organització dels espais: o Les cues, si és el cas, s’organitzaran respectant una distància 

de 2m.  
 

o S’establiran circuïts amb les direccions senyalitzades i marcades al terra i amb 
cartelleria. 

 
o Es reorganitzaran les tasques de l’equip en plantilla per a fer control d’accessos.  
 
o S’establirà senyalística de suport a les mesures preventives, de circulació i respecte de 

distància física, així com d’utilització d’elements de protecció.  
 
o En una primera fase, sempre que sigui possible, els espais comuns quedaran inutilitzats 

(vestuaris, cuina, zones de descans etc.). S’habilitaran espais per tal que cada grup 
disposi d’un espai per deixar les seves pertinences durant tota la seva estada.  

 
o Els horaris estaran limitats a l’habitual del centre. Fora d’aquest horari només es podran 

realitzar activitats extraordinàries prèviament autoritzades.  
 

o S’eliminaran els materials impresos que no siguin estrictament necessaris per facilitar la 
neteja i evitar el contagi per contacte.  

 
 
4.2 Organització dels espais comuns dels edificis  



 

 
 

o Per tal d’evitar la concurrència de persones en espais comuns, s’organitzaran torns d’ús 
per als diferents equips de treball (personal d’oficines, col·lectius d’artistes o 
companyies, grups d’infants i adolescents). Horaris d’entrada / sortida, torns per dinar, 
pauses als assajos, etc. 

 
o Es limitaran els moviments dins de l’edifici als mínims imprescindibles, pel que es 

prioritzarà l’ús del carrer de l’Ateneu a l’hora de realitzar activitats amb infants i 
adolescents. 

 
o Si l’edifici ho permet, s’assignarà un lavabo d’ús exclusiu per equip de treball (o un wc, 

rentamans i eixugamans). 
 

o S’organitzaran les zones d’entrada i atenció al públic per evitar acumulacions de gent.  
 

o Cada grup tindrà assignat un espai d’ús exclusiu, de manera que no es comparteixin els 
espais ni els materials i evitant així el contacte i la barreja de grups. El nombre de 
persones ha de ser el mínim imprescindible per a la realització de l’activitat i adequat a 
l’espai per poder mantenir les distàncies de seguretat i complint l’aforament de la sala.  

 
o Abans de fer ús dels diferents elements de circ  s’ha de procedir a la desinfecció de mans 

exhaustiva. S’assignaran packs de material a cada grup de participants i es desinfectaran 
abans i desprès de cada ús.  

 
o En passadissos, portes d’accés, escales i zones de pas d’amplada superior al 1,80 m 

s’establiran dues zones diferenciades, indicant el sentit per circular-hi, marcant amb 
cinta al terra. En els espais, portes i passadissos que no es disposa d’aquesta amplada el 
personal ha d’evitar sempre que possible creuar-se entre sí, indicant el sentit per 
circular-hi.  

 
o En el cas de posar algun tipus de barrera per organitzar l’espai, aquestes no 

obstaculitzaran en cap cas sortides d’emergència ni l’accés a elles.  
 

o S’evitarà l’ús de materials d’informació: fulletons, tríptics i s’evitaran els expositors d’ús 
col·lectiu;  

 
o Es faran cartells grans als accessos i als diferents espais amb les indicacions necessàries 

com recorreguts, informació bàsica, sentits de circulació… 
 
 
 

 

 

 

 

5. MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
DE CIRC DE CARÁCTER FORMATIU I DE LLEURE A L’ATENEU 
POPULAR 9 BARRIS 
 



 

Dates i horaris:  
 
Els tallers de circ es realitzaran els dimecres 1, 8, 15 i 22 de Juliol en horari de d’11h a 12:30h. 
 
 
Participants i Grups: 
 

- L’activitat va adreçada a adolescents i joves de 12 a 18 anys i s’emmarca dins del 
projecte dels Juliols de Franja que forma part de la campanya de lleure d’estiu que es 
construeix de forma comunitària cada temporada. 

 
- 30 és el nombre màxim de places per la realització de l’activitat. Per tal de respectar 

les recomanacions referents als ràtios, treballarem amb un equip de 3 formadors de 
circ amb una distribució 1:10 (10 participants per cada formador/a de circ com a 
màxim). 

 
- Els grups es formaran a l’inici de la primera sessió i comptarem amb aquesta 

distribució durant totes les classes. 
 

- La figura de responsable d’higiene es cobrirà des de l’organització dels Juliols de 
Franja. 

 
 
Funcionament:  
 
Per tal d’establir unes rutines de funcionament, s’han establert un seguit de passos que es 
seguiran durant cadascuna de les sessions. 
 

1. Neteja de mans i explicació del que es farà al taller. Incloent un recordatori de 
les mesures d’higiene. 

 
2. Dinàmica per encetar la sessió . 
 
3. Escalfament col·lectiu en que cadascú treballarà en el seu espai delimitat. 
 
4. Treball de les tècniques de circ. Es farà a través d’un circuit en que les 

participants aniran passant per grups per les diferents estacions. Cada grup 
estarà uns 20 minuts a cada estació. Aquestes aniran canviant cada dia en funció 
de les tècniques a treballar i de les adequacions que siguin necessàries. En cada 
canvi d’estació es fa una neteja de mans i de material abans que pasi al següent 
grup (seguint les indicacions de l’apartat 3). 

 
5. Cloenda de l’activitat i rentat de mans. 
 
6. Desinfecció general del material (seguint les indicacions de l’apartat 3). 
 

Tècniques: 
 
Per tal de per minimitzar el risc i poder realitzar els tallers de forma segura, s’ha fet una tria de 
les tècniques de circ que millor es podien adaptar als protocols de prevenció. Així mateix, a 
continuació especifiquem els criteris que es tenen en compte a l’hora d’adaptar cada tècnica. 
 



 

- Equilibris (Cable): és una tècnica que requereix d’ajudes per part del formador/a. Es 
proveirà de mascaretes i de guants de vinil –que s’aniran netejant amb el gel 
hidroalcohòlic abans que passi cada participant–. Els formadors/es faran els 
acompanyaments des de darrere per reduir l’exposició a la respiració de les 
participants. A més, el cable anirà acompanyat d’educatius al terra per facilitar al 
màxim possible el treball autònom de l’alumnat i reduir les ajudes.  

 
- Equilibris (Bola): el procediment serà similar a l’anterior, amb la particularitat que la 

bola implica més ajudes i per tant, més proximitat del professorat. Així mateix, es 
procedirà a fer les ajudes des de darrere per no rebre la respiració directament. Es 
proveirà de mascaretes i de guants de vinil –que s’aniran netejant amb el gel 
hidroalcohòlic abans que passi cada participant–. La disposició de les boles es farà 
respectant les distàncies de seguretat entre elles, començant per 2 boles i amb la 
possibilitat de passar a 4 en funció del domini de la tècnica del grup. 

 
- Monocicle: es disposaran un parell de tanques per cada monocicle –en total 12 

tanques–, que funcionaran a mode d’educatius per que les participants puguin 
treballar de forma autònoma. Cada vegada que hi hagi rotació es desinfectarien les 
tanques i el monocicle amb vaporitzador que contindrà una dilució d’aigua i alcohol 
tal com fan a les terrasses dels bars. 

 
- Acrobàcia individual: es treballaran elements acrobàtics de peu amb educatius. 

Utilitzarem per fer-ho 10 matalassos –un per participant–. Quan canviem el grup es 
neteja amb un vaporitzador com a l’apartat anterior, que tindrà una dilució d’alcohol 
o amb altres desinfectants sense lleixiu. A més, es recomanarà que cadascú porti un 
tovallola de casa per estirar-la a sobre del seu matalàs per evitar el contacte directe. 
A l’última classe es plantejarà fer acrobàcia urbana - parkour com a tancament en 
funció de com avanci la situació, disposant un circuit amb elements del gimnàs, 
combinant caixons, plinton i matalassos individuals ja que són els elements més 
segurs i que es netejar més fàcilment. 

 
- Malabars: la tècnica dels malabars requereix l’ús d’un ampli ventall de materials. En 

aquest cas es disposarà del mínim de material necessari i es disposarà de 10 caixes 
amb un assortiment del material necessari pel treball individual. El material està 
preparat i desinfectat abans de començar l’activitat. Quan hi hagi canvi de grup, cada 
participant desinfectarà la caixa que hagi utilitzat abans de que comenci el següent 
grup. Llistat de materials a cada caixa: Anelles (2-3), Pilotes (2-3), Bitlles (1), Diàbolos 
(1), Plats (1) i Hula-hop (1). 

 
 
 
 
 
*NOTA: Totes les mesures i protocols estaran subjectes als canvis que hi pugui haver tan pel que fa al 
desescalament com per les novetats que es publiquin al BOE, decrets, etc. per tant, es contempla la 
possibilitat que vagin canviant i adaptant-se segons ho facin també les normatives 


