NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI JOVE 2020
DEL CLUB NATACIÓ CALDES
-INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIESLa direcció de lleure, la gerència i direcció del Club Natació Caldes, hem decidit realitzar els casals
d’estiu amb les mesures de seguretat que es demanen i seguint els “Criteris per a l’organització
de les activitats de lleure educatiu l’estiu 2020” de la Generalitat de Catalunya.
És per això que, com a situació extraordinària, hi haurà una nova normativa que tothom haurà
de complir amb el màxim rigor. Tot i les dificultats que comporta la situació, amb l’ajuda dels
professionals del lleure, famílies i directius del club, sense perdre la il·lusió i les ganes, posarem
tots els nostres esforços per no deixar sense activitats de lleure als infants i joves de Caldes
aquest estiu 2020.
DATES, PRE-INSCRIPCIÓ, INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ESPAI JOVE 2020:
•

•
•

•

•

L’Espai Jove es realitzarà de dilluns a divendres del 6 al 31 de juliol de 9h a 13.15h a les
instal·lacions de Les Cremades (Zona Esportiva s/n, Caldes de Montbui), i en els seus
entorns. Sempre i quan el nostre municipi estigui en Fase 3 de desconfinament (requisit
indispensable per a la realització de l’Espai Jove).
El preu de les 4 setmanes serà de 215€ i el preu per setmana serà de 65€.
Es realitzarà una pre-inscripció de 1 al 14 de juny, sense pagament. Es confirmarà la
realització definitiva de l’Espai Jove el dia 15 de juny via correu electrònic a tots els preinscrits, indicant el procediment de la inscripció definitiva, la documentació necessària i
el mètode de pagament (que no podrà ser en efectiu).
Els socis i els usuaris de l’any anterior tindran prioritat i es podran pre-inscriure de 3 al
14 de juny. Els usuaris nous que no siguin socis, es podran pre-inscriure del 8 al 14 de
juny, en cas que quedin places lliures.
Les places són limitades a 50 joves. A partir d’aquest nombre es farà llista d’espera.

REQUISITS GENERALS PER A APUNTAR-SE A L’ESPAI JOVE 2020:
•

•
•
•

El tutor legal del jove ha de signar una declaració responsable, a part del permís previst
al Decret 267/2020, que el jove reuneix els requisits de salut següents:.
o Absència de malaltia i simptomatologia.
o No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en 14 dies anteriors.
Aquest document s’haurà de firmar a l’inici i s’haurà d’avisar de qualsevol canvi en
l’estat de salut del participant.
Calendari vacunal actualitzat.
Els joves amb patologies prèvies de base, caldrà que siguin valorats per serveis mèdics
per valorar la idoneïtat per participar en les activitats. Cal que portin un certificat del
metge.

CONSIDERACIONS COMUNES RESPECTE ELS GRUPS I LES ACTIVITATS:
•

Les activitats es dividiran en grups de 10 participants amb un monitor responsable,
anomenats “grups de convivència”. Cada grup de convivència se li assignarà un monitor
i aquest serà sempre el que es relacioni amb el mateix grup. No es pot tenir contacte
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•

•

•

•

directe amb els altres grups i monitors. Els grups es poden actualitzar per períodes
d’organització de l’Espai Jove, que seran de mínim una setmana.
S’haurà de mantenir un distanciament de 2m entre participants en tot moment. Totes
les activitats hauran de mantenir la distància física entre totes les persones participants,
i evitant sobretot que es toquin la cara.
En tots els casos es prendrà com a mesura estàndard que cada participant disposi de
4m2 d’espai en tots els espais interiors de les instal·lacions. Es potenciaran les activitats
a l’aire lliure en l’entorn de les instal·lacions, en la mesura del possible.
No es realitzarà cap excursió fora del club, ja que no és recomanable l’ús d’autobusos, i
no podem garantir que tots els llocs d’excursió compleixin les mesures de seguretat i
estiguin oberts amb l’aforament habitual.
Si es vol realitzar algun taller manual, s’avisarà als joves i cadascú s’haurà de portar el
seu material i no el podrà compartir amb ningú més. L’Espai Jove no repartirà material
per a fer tallers.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS:
•

•

•
•
•

•

•

En cas que es detecti un jove amb simptomatologia compatible amb el COVID-19 durant
el matí, s’activarà el “Pla de confinament”. Aquest protocol especifica que donat aquest
cas, tot els joves que pertanyen al seu grup no podran participar de les activitats durant
48h i les famílies s’han de comprometre a venir-los a buscar el més aviat possible i
mantenir-se en aïllament. En cas de tenir simptomatologia no podrà reprendre l’activitat
fins al cap de 14 dies sense tenir cap símptoma. En cas de no presentar simptomatologia,
en 48h es podrà retornar a l’activitat. No es farà cap devolució de l’import pagat en el
cas que es doni aquesta situació, ja que el motiu és per raons d’ordre sanitàries i no pas
perquè el Club deixi de prestar el servei.
Cada matí, les famílies us heu de comprometre a fer comprovació de símptomes amb
un check-list que us farem arribar i una presa de temperatura del participant de
l’activitat. En cas que hi hagi simptomatologia compatible amb el COVID-19, aquell dia
no podrà realitzar l’activitat i la família no podrà portar el seu fill/a. Els monitors també
faran aquest control de simptomatologia i control de temperatura frontal en el moment
d’arribada a l’Espai Jove, i serà el valor registrat pels monitors responsables el que
prevaldrà en cap cas. En cas de simptomatologia detectada per part dels monitors, el
jove no podrà participar de l’activitat d’aquell dia i no es podrà quedar.
S’han de rentar les mans sistemàticament abans i després de cada activitat. Els monitors
i el club proporcionaran solucions hidroalcohòliques per a cada grup.
Cada jove haurà de dur la seva mascareta (requisit indispensable) higiènica i
reutilitzable, que haurà de rentar cada dia i portar-la neta el dia següent.
L’ús de mascareta no serà obligatori si es mantenen les distàncies de seguretat i
estiguem a l’exterior. Per a realitzar desplaçaments per dins del club serà necessari
utilitzar la mascareta. També serà obligatori utilitzar mascareta quan no puguem
mantenir la distància de seguretat (ex: realitzar una cura d’una ferida), tant el jove com
el monitor.
Es donarà una samarreta de l’Espai Jove als joves, però només serà necessari portar-la
en cas que es faci alguna activitat fora de la zona de Les Cremades. (ex: pel poble o pel
bosc). S’avisarà en el cas que sigui necessari.
Cada dia s’ha de portar una muda neta, a excepció del banyador. És recomanable rentar
la tovallola cada dia a temperatures altes.

2

•

Les dutxes i vestuaris estaran tancats per al seu ús i només s’utilitzaran les dutxes que
hi ha a la piscina. És per això que els joves hauran de portar el banyador posat de casa.
Aquesta mesura pot canviar en funció de les directrius que es donin respecte l’obertura
progressiva dels centres esportius i piscines.

ENTRADES I SORTIDES:
•

•

Per evitar aglomeracions en les entrades, es podrà portar als joves d’entre les 8:45 fins
les 9:15h. Cada grup tindrà una zona determinada per a l’espera del matí, distanciada
de la resta dels grups. No caldrà que entrin a la instal·lació, es quedaran fora al passeig
de davant del Club (davant del Camp de Futbol).
Per a la sortida, també farem marxar els grups per torns, per evitar aglomeracions.
Ajustant-nos al màxim a l’hora de sortida (13:15h).

A continuació podeu trobar els enllaços de les normatives de la Direcció General de Joventut
referents als Casals d’estiu per al 2020:
•

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/for
macio_educadors_en_el_lleure/normativa/Criteris-generals-per-a-lorganitzacio-deles-activitats-de-lleure-educatiu.-Estiu-2020.pdf

•

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus_
_esplais__altres_entitats_educacio_lleure/Especificitat-ESTIU2020/CASALS_ESTIU_Protocol_especific_vfinal.pdf

Aquesta normativa es pot veure afectada en funció de com evolucioni la situació actual de la
pandèmia del COVID-19 i de la normativa interna de les instal·lacions.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu electrònic a espaijove@cncaldes.cat
i us respondrem el més aviat possible.
Moltes gràcies.

Direcció d’Espai Jove 2020
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