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ENTRADA i SORTIDA 
 

• L'accés es farà per la porta que dóna al pàdel Seva. 

• Les arribades seran progressives, marcades per l’horari penjat a la pàgina web 

www.unioesportivaseva.com en l’apartat de 5è campus, que com es pot observar són 

per categories i en franges horàries de 5 minuts de diferència. 

• Presa i registre de temperatura individual prèviament a l’entrada del recinte esportiu, 

on només s’apuntarà si s’ha pres o no la temperatura, mai quedarà registrat quina és la 

temperatura de cadascú (Llei de Protecció de Dades). La temperatura individual haurà 

d’estar per sota dels 37,3º, si està igual o més alta, aquell nen o nena no podrà entrar a 

les instal·lacions esportives durant aquell dia en concret. Per tant, es recomana que els 

infants vinguin acompanyats en cas d’haver de tornar a casa. Mentre no sapiguem si és 

un cas positiu, aquesta persona no podrà assistir al casal fins saber el resultat, o fins que 

hagin passat 15 dies. 

En cas que esdevingués un cas positiu, tot el seu grup haurà de deixar el casal. 

• Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. 

• Un cop entrat tot el personal a la instal·lació, aquesta es tancarà fins a l‘hora de sortida 

dels grup, exceptuant alguna raó justificada (excursió pel poble, metge, etc.). 

• No podran accedir al camp familiars ni amics. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA ACTIVITAT 
 

• Els nens i nenes hauran de venir vestits amb l’equipació del campus des de casa, ja que 

els vestidors romandran tancats sempre, a excepció en cas de pluja. 

• El primer dia del nen o nena al campus, es canviarà en una cadira a 3 metres de l’altre 

ja assignada. 

• Els nens i nenes s’agruparan per categories i en grups tancats (màx. 10 infants + 1 

entrenador fix) 

• Els entrenadors hauran de portar obligatòriament mascareta i guants. 

• Els nens i nenes de cada grup tancat no hauran de portar mascareta ni guants.  

• En cada moviment d’espai que es faci, serà obligada la desinfecció de mans, tant per 

entrenadors com jugadors i jugadores. Ex: esmorzar, piscina, excursió, etc. 



 Desinfecció per part del personal acreditat del material utilitzat en l’entrenament. Els 

materials que no siguin exclusius i individuals, com ara les taules, cadires, o en algun cas 

una pilota, seran desinfectats abans i després del seu ús si l’ha d’utilitzar algú altre, o al 

final de la jornada si només l’ha utilitzat una persona. 

• Tot el material utilitzat haurà de ser desinfectat prèviament. 

• Els pitralls “petos”, seran emportats per al jugador o jugadora a casa, i retornar-lo al 

final de la setmana. 

 

ALIMENTACIÓ – HIDRATACIÓ 

• Cada participant del campus haurà de portar de casa el seu esmorzar, ampolla d’aigua, 

tovallola (en cas de piscina o per eixugar suor), dinar si fa ús del servei de menjador i els 

estris que necessiti per menjar, que se’ls endurà a casa cada dia per tornar-los a dur nets 

el dia següent. 

• Recalcar que des del campus no posarem cantimplores d’aigua per beure durant el 

desenvolupament d’activitats. Si però, tindrem aixeta en cas de que se li acabi l’aigua 

que ha portat de casa. El responsable de cada grup serà qui emplenarà les cantimplores 

amb aquesta aixeta. 

• Qui faci ús del servei de menjador, haurà de portar el seu menjar i amb els seus coberts 

necessaris.  

 
PISCINES – ELS ROURES 
 

• Tan sols hi haurà un dia de piscina a la setmana, en aquest cas el dijous.  

• L’estona que hi passarem serà més breu en comparació a altres edicions. Entrarem a les 

11:30h del matí, i sortirem a les 12:45h per anar direcció a les instal·lacions esportives. 

• Cada infant haurà de portar una bossa amb mínimament un banyador, una tovallola i 

xancletes. En cas necessari la crema solar haurà de ser d’ús personal, per tant, no 

compartir-la. 

• Un cop dins les instal·lacions, passarem a estar sota les normatives preestablertes per 

les piscines i el seu personal.  

• No farem ús en cap moment del servei de bar, per tant, a els nens i nenes se’ls prohibirà 

la compra de qualsevol menjar o beure. 

 
 
 
 
EL RESPONSABLE S’ENCARREGARÀ DE: 



• Disposar de termòmetre de presa de temperatura sense contacte. 

• Prendre i fer el registre individual de la temperatura a tots i totes les persones 

participants, i als entrenadors. 

• Disposar de gel hidroalcohòlic per a l'entrada i en una taula al camp. 

• Control de la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic en entrada i sortida de les 

instal·lacions i en qualsevol moment que generi un canvi d’espai. 

• Fer neteja i desinfecció del material utilitzat després de cada ús. 

• Neteja i desinfecció de camp. 

• Neteja de les cadires de la grada i taula de camp que s’han usat. 

• Obrir i tancar el camp en les hores assignades. 

 

A termes generals, el nostre campus aquesta 5a edició variarà una mica en quant a tipologia 

d’entrenament. Ens veiem obligats a prescindir d’alguns exercicis els quals hi apareix el contacte 

en repetitives situacions.  

És per això, que la part més contextualitzada, és a dir la part més aproximada a un partit de 

futbol, serà suprimida aquest estiu. Hem planificat un treball on els jugadors i jugadores podran 

millorar i entrenar les seves qualitats tècniques individuals més específicament durant la major 

part del temps que estiguin al campus.  

Per als més petits, és un aspecte molt positiu ja que en l’etapa la qual es troben necessiten i 

demana una major part de tècnica individual. En canvi, per als més grans, en aquest cas infantils-

cadets, pot semblar un pèl més avorrit, però no serà el cas. Per això estem els organitzadors i 

entrenadors del campus, per buscar variant les quals facin que el jugador o jugadora se’n vagi a 

casa havent gaudit de qualsevol manera i en qualsevol condició. 

Per concloure aquest protocol, ens complau tenir-vos a tots i cadascú de vosaltres en el nostre 

campus, i us volem transmetre la màxima tranquil·litat respecte a la situació que estem vivint, 

ja que el nostre treball serà meticulós i específic per a que tots els integrants del nostre campus 

estiguem segurs.  

Un cop finalitzades les inscripcions, se ús enviarà un correu amb la declaració de responsabilitat 

com a pare/mare/tutor legal del nen o nena, la qual haureu d’omplir i portar al primer dia de la 

primera setmana en què assistirà el jugador o jugadora. 

 

Moltes gràcies. 

U.E. SEVA. 
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