
 

 

 

Com interpretar i afavorir els 2 metres 
de distància física en les activitats de lleure amb criteri educatiu. 

 

Els dos metres són la distancia en que el Departament de Salut, el Ministerio de Sanidad, i el 
CDC-Center of Disease Control and Preventión situen com a referencia per evitar el contagi del 
COVID-19. 

El protocol d’activitats en educació del lleure per a l’estiu del 2020 aprovat pel PROCICAT agafa 
aquests 2 metres com a la distancia que cal afavorir i com a element educatiu i pedagògic a 
treballar amb els nois i noies.  

En cap cas el distanciament físic ha d’esdevenir un distanciament social i emocional. Caldrà 
treballar les activitats emocionals i comunitàries per contrarestar el distanciament físic. Així la 
Direcció General de Joventut i les entitats de lleure promouran un banc de recursos online per 
treballar aquests elements, que es podrà anar ampliant col·laborativament amb les experiències 
que puguin anar generant. 

S’han de preveure activitats i jocs que afavoreixin la separació de 2 metres. Les activitats hauran 
d’evitar sobretot que s’apropin els caps i la part superior del tors. Es poden fer jocs tradicionals, 
dansa, esports individuals, teatre, manualitats... tot tipus d’activitats, i també banyar-se i jocs 
d’aigua, i aquells que des de la imaginació i l’aprenentatge d’infants, i educadors puguin sorgir. 

Com que els infants i adolescents porten 3 mesos d’un aïllament fort no han pogut fer 
l’aprenentatge de les noves rutines que requereix el COVID19 fins que no se’n trobi la vacuna, 
els espais de l’educació en el lleure d’aquest estiu són especialment significatius. Caldrà donar 
protagonisme als infants i joves, perquè ells mateixos siguin creadors de les activitats i formes 
de desenvolupar-se en aquest requeriments. 

Les autoritats sanitàries diuen que aquests dos metres són especialment importants en els 
espais tancats, que requeriran sempre ventilació. Per això s’afavorirà sempre que sigui possible 
les activitats a l’aire lliure. 

En les situacions en que algun monitor/a o cap hagi d’apropar-se a un infant o adolescent (per 
curar una ferida, donar de menjar, o situació pedagògica que ho requereixi), es farà us de 
mascareta. 

En l’aplicació del distanciament de 2 metres sempre haurà de seguir el criteri educatiu i 
pedagògic, l’aprenentatge i fent-ho compatible, tant com es pugui, afavorint la prevenció del 
contagi. S’haurà d’aplicar amb sentit comú i sempre fent prevaldre els drets i fent especial 
atenció a l’estat emocional i la salut dels infants i joves. 

Tothom és conscient de les dificultats del distanciament. Allò més important és que aquest estiu 
hi hagi activitats de lleure per la infància i l’adolescència. Per això caldrà posar esforç i 
imaginació perquè les activitats es puguin fer amb bons continguts i qualitat i siguin compatibles 
amb els requeriments sanitaris. 
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