
 

Formació de responsables de seguretat i higiene 
(RSH) per a les activitats esportives d’estiu per a 
menors de 18 anys (any 2020) 
  
 
Objectiu de la formació 
 
Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar correctament la funció de 
responsable de prevenció i higiene. 
  
Funcions del responsable de seguretat i higiene (RSH) 
 
Vetllar pel compliment de les mesures apuntades en el document de referència 
“Criteris bàsics per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 
18 anys”, i els protocols que el desenvolupin. També ha de garantir la formació i la 
informació en aquesta matèria de cara als participants i les seves famílies, així com a 
la resta de l’equip de dirigents. 
  
Continguts de la formació 
 
1. PREVENCIÓ: Nou coronavirus. Transmissió i Covid-19 en infants i joves / 
Mesures de protecció / Protocols de salut. 
 
2. PROTECCIÓ: Ventilació, neteja i desinfecció. Generalitats / Espais interiors i 
exteriors / Equipaments i materials / Instal·lacions aquàtiques. 
 
3. SEGURETAT ALIMENTÀRIA: Instal·lacions amb cuina pròpia / Instal·lacions 
amb càtering / Activitats amb àpats de carmanyola / Activitats amb intendència. 
  
La formació té una durada aproximada d’una hora i mitja, i la podeu trobar penjada al 
canal de Youtube d’Esportcat. 
  
Un cop visualitzada la formació, podeu descarregar-vos la declaració responsable. 
Amb la signatura del document us comprometeu a: 
  

a) Visionar i comprendre totes les mesures explicades durant la formació 
b) Seguir els protocols de les mesures d’higiene i seguretat en les activitats 

esportives d’estiu 
  
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb la Representació Territorial de l’Esport de 
la vostra demarcació. 
  
 
 

https://youtu.be/pGipEmQwq-Q


 

Ordre de la sessió formativa: 
 
1. Introducció a càrrec d’Antoni Reig, director del Consell Català de l’Esport. 
 
2. Introducció del contingut de la sessió formativa (dividida en tres blocs), a càrrec 
de Laia Asso, tècnica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Departament de 
Salut). 
 
3. BLOC 1. Mesures de prevenció, a càrrec de Laia Asso, tècnica de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 
 
4. BLOC 2. Mesures de protecció (neteja i desinfecció), a càrrec de Raquel Arpa, 
tècnica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya: 
 

a) Ventilació, neteja i desinfecció  
b) Espais interiors i exteriors  
c) Equipaments i materials  
d) Instal·lacions aquàtiques 

  
5. BLOC 3. Mesures sobre seguretat alimentària, a càrrec de Raquel Arpa, tècnica 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya: 
 

a) Instal·lacions amb cuina pròpia 
b) Instal·lacions amb càtering  
c) Activitats amb àpats carmanyola 
d) Activitats amb intendència  

  
6. Tancament de la sessió de formació, a càrrec d’Antoni Reig, director del Consell 
Català de l’Esport. 


