OBERTURA ESPAIS JOVES
Les activitats d'educació en el lleure en general, i en particular les relacionades
amb els i les joves contribueixen de forma notable al creixement integral
d’aquests, contribuint a la creació d'una societat més responsable i compromesa.
Els Espais Joves s’emmarquen en aquestes activitats intentant oferir espais per
a que nois i noies puguin gaudir d’un lleure de qualitat, on tinguin accés a
diferents recursos, es fomenti la participació i la cohesió social.
En aquest context de salut particular, s’han hagut de prendre una sèrie de
mesures i efectuar una sèrie de canvis d’espais, per tal d’adaptar l’oferta de lleure
a les noves normatives. Tenint en compte totes les recomanacions, s’ha adequat
el funcionament habitual de les activitats a les necessitats actuals amb la finalitat
de minimitzar tots els riscos possibles envers la pandèmia de la COVID-19.
L’edat d’assistència als espais joves continua essent de 12 anys (cursant 1er De
l’ESO) fins als 30 anys. Puntualment es poden fer activitats obertes a un públic
més adult.
Tots els i les joves assistents han de complir les normes i requisits establerts tant
d’accés com de bon ús dels espais joves. L’incompliment d’aquestes requisits
comportarà l’impediment d’ús dels espais mencionats.
La normativa, els usos i el funcionament dels espais joves s’anirà adaptant a les
normatives canviants que es van produint, de manera que les bases establertes
en aquest document es poden veure modificades per imperatius legals.

ESPAI JOVE PONT DE SUERT (CONFRARIA NOVA)
Nova localització: Confraria Nova (El Pont de Suert).
L’horari de les activitats i l’organització de l’espai jove s’estructurarà de la
següent manera:

DILLUNS i DIVENDRES:
1) SALA 1: Espai de trobada i jocs de taula.
2) SALA 2: Ping Pong.

-

2 espais diferenciats per a 2 grups estables diferents de màxim 6 persones.

-

2 franges horàries per espai.

Per tal de poder arribar a més quantitat de joves es divideix el lloc en 2 espais
sempre diferenciats i en 2 torns de manera que cada tarda l’espai jove pugui
ser utilitzant per fins a 4 grups estables.

HORARI: 17:00-19:30h
Franges horàries (a ocupar per a diferents grups o el mateix si no hi ha grup
esperant):
17:00-18:00h Espai Jove
18:00-18:15h recollida, canvi de grups i desinfecció.
18:15-19:15h Espai Jove.
19:15-19:30h recollida, cloenda i desinfecció.
DIMECRES: Activitat programada – taller.
-

1 únic espai amb distància de seguretat i aforament de màxim 6 persones
(excepte en activitats o actes extraordinaris en que la situació d’aquell
moment permeti ampliar l’aforament).

ESPAI JOVE VILALLER
Nova localització: Sala Cultura (enfront d’on es feia l’Espai Jove amb
anterioritat).
L’horari de les activitats i l’organització de l’espai jove s’estructurarà de la
següent manera:

DIMARTS:
-

Espai de trobada, jocs de taula, ping pong, etc.

-

Taller o activitat específica que vulguin fer (consultar als joves).

-

1 grup de màxim 6 joves.

HORARI: 17:30-19:30h

REQUISITS OBLIGATORIS PER A PODER ACCEDIR I
PARTICIPAR ALS ESPAIS:
-

Inscripció prèvia signada per el/la tutor/a legal.

-

Full de declaració auto responsable (majors edat) i de responsabilitat signat
pel tutor/a legal en cas de menors d’edat.

-

Accés amb membres del mateix grup de convivència.

-

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós.

-

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

PROTOCOLS DE SEGURETAT:
Tota l’activitat dels ESPAIS JOVES tindrà en compte els següents protocols:
-

Ús de mascareta obligatòria.

-

Presa de temperatura a l’entrada.

-

Registre d’assistents: entrades i sortides.

-

Horaris d’entrada i sortida estipulats.

-

Ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada.

-

Sabó de mans i tovalloletes d’un sol ús al lavabo.

-

Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene.

-

Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais durant l’activitat:
o Ventilació entre torns i al final de l’activitat.
o Graella de neteja: desinfecció de poms, taules, pales de ping pong,
etc, entre torns i al final de l’activitat.

-

No permetre el consum de beguda ni menjar a l’interior de l’espai.

-

Quarantena setmanal del joc de taula utilitzat (un joc per grup i franja).

-

Una sola persona s’encarregarà de la música.

-

La dinamitzadora responsable serà qui gestioni l’espai d’emmagatzematge
de jocs i material.

-

Protocol de derivació a l’Àrea Bàsica de salut en cas de detecció de
participants amb simptomatologia. *

* En el cas que alguna persona desenvolupi simptomatologia compatible amb
la COVID-19 (febre o febrícula de més de 37,5 °C, tos, dificultat per respirar,
etc.) mentre es troba a l’espai jove, haurà d’abandonar la instal·lació o bé se
l’haurà de conduir a un espai ben ventilat i fer que es col·loqui una mascareta
quirúrgica (si es tracta d’una persona de menys de 16 anys o bé no es troba en
condicions d’abandonar la instal·lació pel seu compte). En cas de menors
d’edat s’avisarà als tutors/es legals. Cal que la persona amb símptomes (o la
persona responsable, si es tracta d’un menor) es posi en contacte amb el seu
centre d’atenció primària o amb el CAP corresponent. Si la persona presenta
simptomatologia greu, els responsables de l’equipament han de trucar al 061.

