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Colònies d'estiu, propostes de
qualitat
Un recull de recursos per garantir unes activitats d'estiu segures i de qualitat.
Lacampanya d'estiu amb les propostes de les cases de colònies deAssociació
l'
de Cases de
Colònies i Albergs de Catalunyaja està en marxa. Moltes altres
instal·lacions juvenils de l'Associació
acolliran, a més, un gran nombre d'esplais i altres entitats de lleure i culturals que organitzen les
seves estades en aquests espais únics. A continuació us resumim alguns aspectes que cal tenir
presents per tal de garantir unes activitats de qualitat i segures:
Decret d'activitats de lleure
El Govern de la Generalitat va aprovar el 2016 una nova normativa, elDecret 267/2016, que vol
garantir la qualitat i seguretat de les activitats de lleure i que és d'obligat compliment i que
substitueix l'anterior normativa.
L'objecte d'aquesta regulació és qualsevol activitat de lleure en la qual hi participin persones
menors de 18 anys, en un nombre superior a quatre, que no tinguin caràcter familiar ni escolar.
Per tant, doncs, en queden excloses les colònies escolars però no les d'estiu. Tot i que es
mantenen els criteris generals, la nova normativa incorpora alguns canvis significatius com, per
exemple, pel que fa a les ràtios
.
Notificació de les activitats
Recordeu que és imprescindible notificar les activitats a la Generalitat. Per facilitar-ne la gestió,
s'ha publicat una infografia que resumeix els passos que cal seguir per fer-ho correctament amb
tota la informació que es requereix.
Anem preparats
LaDirecció General de Joventutha editat, com cada any, la guiaAnem preparats 2018, que és un
recull de recomanacions i normatives a tenir presents per garantir un bon nivell qualitatiu de les
activitats d'educació en el lleure amb menors de 18 anys i per vetllar tant per la seguretat i la
integritat física dels participants com pel respecte al medi natural que les acull.
Un estiu segur
A la pàgina web deProtecció Civiles difonen consells d'autoprotecció, així com diversos tipus de
publicacions que us poden ser d'utilitat, també per a explicar a nenes i nens, i que pot ser
especialment útil a l'hora de planificar les activitats de les colònies i les sortides. Podeu consultar
aquest material en els enllaços següents:
Consells davant els incendis forestals
Consells davant els episodis de calor
Consells davant les pluges i tempestes fortes
Consells davant la contaminació d'ozó
Consells per a la seguretat en el bany a la platja
Consells per al bany en aigües interiors i piscines
Consells davant grans aglomeracions de persones
Consells davant les revetlles, correfocs i fogueres
Risquet, informació per a nens i nenes
https://www.e-colonies.cat/noticia/1628/colonies/estiu/propostes/qualitat
Pàgina 1 de 2

Pel que fa a la seguretat a la platja, es pot consultar un visor a la pàgina webque difon en temps
real l'estat de les platges i permet als ciutadans saber en tot moment quina és la bandera que hi
oneja.
Potser t'interessa:Especial colònies d'estiu
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