PROTOCOL JOVENTUT ACTUACIÓ ESTIU JOVE 2020
L'alumnat no pot acudir a les activitats en les següents circumstàncies: si presenta símptomes
compatibles amb la COVID-19 o està diagnosticat de COVID-19.
HORARI
L’horari serà de dilluns a divendres de 9.45 a 13.15 hores.
1. ACCÉS AL RECINTE + CONTROL DE SEGURETAT
S’acorda que l’accés siga la PORTA PRINCIPAL per a tothom.
Procediment de CONTROL DE SEGURETAT, tots els alumnes han de seguir el
següents passos:
Gel hidroalcohòlic per a rentar mans.
Desinfectar sabatilles.
2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ AMB ELS MENORS
2.1. ACCÉS
Les portes s’obriran 15 minuts abans de les 9.45 hores, per a que la gent puga
entrar sense aglomeracions.
Les portes romandran sempre obertes, per a que el jovent no tinga que tocar res.
2.2. CONTROL DE SEGURETAT
Tots els xiquets hauran de passar el control de seguretat dels monitors.
Tots els xiquets/es accediran amb mascareta.
2.3. PUNT DE REUNIÓ
Els xiquets/es seuran a l’aula de formació del Casal Jove, amb separació de 1,5
metres i amb un cartell amb el nom de cada xiquet/a, per a que cadascú tingui el
seu espai on deixar les coses, beure aigua i descansar.
2.4. ACTIVITATS
Es faran subgrups de màxim 10 xiquets/es amb 1 monitor/a per a fer les activitats
i una persona de pràctiques.

Al finalitzar cada activitat els alumnes hauran de rentar-se mans amb Gel
hidroalcohòlic.
El material es netejarà periòdicament durant les sessions.
2.5. ÚS DELS SERVEIS
Als serveis sols podrà accedir un jove. La resta hauran d’esperar fora.
o El jove haurà de demanar permís al monitor/a assignat per poder anar al
servei.
o Abans de eixir del servei el jove haurà de rentar-se les mans amb sabó.
2.6. ESMORZAR
No es permet compartir beguda o menjar. Cadascú haurà de portar-se-la de casa.
2.7. VENTILACIÓ
Totes les finestres del Casal Jove estaran obertes.
2.8. DESPLAÇAMENTS EXTERIORS - AUTOBÚS
Si ens desplacem amb autobús, pujaran i baixaran per grups i els disposarem
amb una distribució de dues files de seients per cada alumne.


En baixar i pujar faran mateix protocol de desinfecció i serveis que en entrar al
Casal Jove per a les instal·lacions que anem, igual que marcar espais per a cada
nen i les seves coses.

2.9. NETEJA I DESINFECCIÓ
El personal del Casal Jove s’encarregarà de la neteja i desinfecció de les zones
comuns i les d’ús dels usuaris del recinte amb dissolucions amb lleixiu 1:50.
Els serveis es netejaran un mínim d’una vegada durant l’activitat.
Zones a netejar:
o Accessos: portes.
o Zona de reunió de l’aula (cadires) – on es situen els joves.
o Material.

