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NORMATIVA FUNCIONAMENT ESPAI JOVE 2021
Aquesta normativa es regeix pels “Criteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el
lleure en el marc de la pandèmia per COVID-19”, del departament de treball, afers socials i
famílies, presentat pel Comitè Tècnic del pla PROCICAT.
És per això que, com a situació extraordinària, aquest funcionament l’haurà de complir tothom
amb el màxim rigor.

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS
Es permet la participació en les activitats sempre que es compleixin les condicions següents:
•
•

Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, mare, tutor/a.
No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat declarat
contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 14 deis anteriors a la
realització de l’activitat:
o No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica
d’infecció.
o No estar exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de
l’activitat per qualsevol incidència vinculada a la COVID-19.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA, ORGANITZACIÓ I RATIO
•

•
•

•
•

Els joves s’organitzaran en grups estables de funcionament anomenats “grups de
convivència”. Aquests no es podran barrejar amb altres grups per tal de garantir la
traçabilitat en cas de contagi. En cas que es trobin amb un altre grup, caldrà sempre
garantir la distància mínima de 2m entre cada grup.
En els casals d’estiu els grups de convivència podran ser com a màxim de 24 participants.
Les persones dirigents de cada grup de convivència seran sempre les mateixes. Una
persona dirigent ho pot ser de diversos grups estables sempre que sigui en dies i hores
diferents i amb els mateixos grups estables.
Els grups es poden actualitzar per períodes d’organització del casal, que seran de com a
mínim d’una setmana.
Si s’ha d’incorporar alguna persona de fora del grup (monitor/a activitats dirigides,
especialista...), haurà de mantenir sempre la distància de seguretat.

MESURES EN L’ÀMBIT DE LA SALUT A LES ACTIVITATS
Responsable de prevenció i higiene
•

A cada grup de dirigents hi haurà un responsable de prevenció i higiene amb la funció
de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i higiene.

Pla d’actuació davant d’un possible contagi de COVID-19
•

En el cas que es detecti un cas sospitós de COVID-19 en una activitat, s’ha d’aplicar el
Pla d’actuació davant d’un possible cas de contagi de COVID-19 establert pel
Departament de Salut:
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o

o
o

o

A la persona amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se la separa
de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyada per un/a
monitor/a fins la recollida de la família.
Si se li realitza una prova diagnòstica per COVID-19, caldrà que es quedi al
domicili en espera de resultat.
Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup
seguiran assistint a l’activitat en espera de resultat, mantenint la separació amb
la resta de grups, exceptuant els germans/es que acudeixin al mateix casal.
A l’arribada del resultat:
▪ Si és NEGATIU: el jove podrà reincorporar-se a l’activitat quan estigui
24h sense símptomes.
▪ Si és POSITIU: es realitzarà una PCR a la resta d’infants o joves i a la
persona monitora del grup de convivència i hauran d’iniciar un període
de quarantena de 10 dies. Una PCR negativa no eximirà de realitzar el
període de quarantena.

Llistat de comprovació de símptomes
•
•

Les famílies han de comprovar l’estat de salut dels seus fills/es abans d’entrar al casal i
declarar verbalment que l’han feta.
Es farà arribar a les famílies el llistat de comprovació de símptomes.

Mesures de prevenció i seguretat
MASCARETA:
•

Totes les persones presents a l’activitat han de portar la mascareta durant l’activitat, i
en el moment de l’entrada i la sortida, amb independència del compliment de la
distància física de seguretat.

EXCEPCIONS D’ÚS DE MASCARETA EN ACTIVITATS:
•

•

Quan estigui contraindicat. Així no estan obligades a fer servir la mascareta les persones
que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que se’n pugui veure
agreujada al fer-la servir. Tampoc si per la seva situació de discapacitat o dependència,
no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de
conducta que en fan evitable l’ús.
En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa
de les activitats l’ús de mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les
autoritats sanitàries.

DISTÀNCIA FÍSICA I ESPAI DE LES ACTIVITATS:
Distància física de seguretat:
•
•
•

Sempre que els objectius pedagògics ho permetin, es procurarà mantenir una distància
física mínima entre participants.
Sempre que sigui possible i les característiques de l’activitat ho permetin, les activitats
tindran lloc a l’aire lliure.
Sempre que sigui possible, les activitats en espais tancats es faran amb les finestres
obertes. Es ventilarà abans i després de cada activitat com a mínim 10’.
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Aforament:
•

Sempre es respectarà l’aforament dels espais que permetin l’espai disponible per
participant, segons la ràtio establerta de m2 per participant.

Espais compartits:
•

Els espais compartits com piscina o pavelló, es realitzaran torns o es dividirà l’espai i
s’aplicaran mesures de neteja i desinfecció entre torns d’ús.

Entrades i sortides:
•
•
•
•

Es recomana que cada jove sigui portat i recollit per una sola persona adulta o que
acudeixin i marxin sols/es.
Es podrà arribar a l’Espai Jove entre les 8:45h i les 9:15h per tal d’evitar aglomeracions.
Cada grup s’esperarà al lloc assignat per a cadascun a davant les instal·lacions de Les
Cremades, amb els seus dirigents responsables.
Durant els desplaçaments del grup caldrà mantenir les distàncies interpersonals i fer ús
de la mascareta i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

Ventilació, neteja i desinfecció d’instal·lacions:
•
•

Sempre estaran els espais ventilats amb finestres obertes.
La neteja i posterior desinfecció dels espais es realitzarà diàriament.

Higiene i rentat de mans:
•

Caldrà que tothom faci un rentat adequat de mans amb aigua i sabó o bé amb gel
hidroalcohòlic en les situacions següents:
o Abans d’accedir a l’espai de l’activitat
o Abans i després de l’activitat
o Abans i després d’anar al lavabo
o Abans i després d’utilitzar material compartit

Ús de dutxes i vestidors:
•
•

Es podran utilitzar els vestidors però en cap cas les dutxes. S’haurà d’estar el menor
temps possible dins del vestidor.
Caldrà que es respecti la distància de seguretat amb la resta d’usuari de les instal·lacions.

Ús de material compartit:
•
•

S’evitarà l’ús de material compartit entre participants a les activitats.
Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l’ús compartit de materials, se seguirà
el protocol estricte per higienitzar el material després de cada ús.

Seguretat alimentària:
•
•
•

No es realitzaran tallers de cuina.
Cada participant ha de portar la seva ampolla d’aigua i no podrà compartir-la amb els
altres.
No es pot compartir menjar a l’hora d’esmorzar.
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EXCURSIONS
•

•

Són voluntàries i NO estan incloses en el preu del casal. S’informarà amb una circular de
cada excursió i els terminis de pagament. Si algú no assisteix a l’excursió, NO hi haurà
servei de casal.
Caldrà complir amb la normativa de cada lloc on es vagi d’excursió.

Transport:
•

•

•

Les excursions es realitzaran amb autocar, on l’ús de mascareta és obligatori. No es
podrà menjar ni beure durant el trajecte i es facilitarà el rentat de mans previ i posterior
amb solució hidroalcohòlica.
Es podran utilitzar la totalitat dels seients quan el nivell d’ocupació ho permeti. Els joves
es distribuiran per grups de convivència, i si és possible, es deixarà un espai de separació
entre els diferents grups.
Caldrà mantenir la mateixa distribució de seients a l’anada i la tornada. Es disposarà d’un
registre de la ocupació dels seients, identificant la posició de cada jove dins del vehicle.

Aquest document pot veure’s afectat en funció de com evolucioni la situació actual de la
pandèmia del COVID-19, de la normativa interna de les instal·lacions i de les directrius i protocols
que s’aprovin des del Departament de Salut i la Direcció General de Joventut.

Última actualització: 14/5/2021
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