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INFORMACIÓ GENERAL ESTIU JOVE 2021
Criteris generals per la realització d’activitats de lleure educatiu Estiu 2021.

Aquest any, a causa de la COVID-19, l’Estiu Jove serà una mica diferent, però l’equip educatiu està treballant per garantir,

que els joves puguin gaudir de l’activitat, en un espai segur, per això estem adaptant la programació per tal de complir

amb la nova normativa i protocols que la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Joventut han adoptat entorn de

les activitats d’estiu.

Aquest és un resum de les mesures adoptades.

● Mida dels grups: Els grups seran com a màxim de 24 joves (grup de convivència) amb dues persones referents de

l’equip educatiu i no hi haurà contacte amb els altres grups en espais tancats.

● Responsable de prevenció i higiene: Diverses persones de l’equip educatiu, que estaran presents durant tot el

desenvolupament de l’activitat i que es formaran específicament sobre la Covid-19.

● Dimensió pedagògica: Es realitzaran activitats o accions concretes per sensibilitzar al jovent sobre la pandèmia i la

importància de respectar les mesures de seguretat i higiene.

● Declaració responsable per a la participació: La Direcció General de Joventut obliga al fet que el/la tutor/a del

jove acreditin l’estat de salut del participant a partir d’una “declaració responsable”, i s’exigeix la comunicació de

qualsevol canvi en l’estat de salut del jove. També s’ha d’adjuntar el calendari de vacunes al dia.

● Prevenció en l’àmbit de la salut: S’habiliten punts de rentada de mans i es disposarà de solució hidroalcohòlica

en punts estratègics. Diàriament a l’entrada es farà comprovació de símptomes i  s’anotarà la temperatura del

jove.

● Distància física recomanada: S’afavorirà que es respecti la distància en les diferents activitats programades tenint

en compte les diferents mesures.

● Neteja i desinfecció: Es realitzarà una neteja i desinfecció de les sales utilitzades per cada grup i del material,

d’igual manera que es ventilaran les aules a l’inici i final de la jornada.

● Entrades i sortides: Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada, per tal d’evitar aglomeracions a

l’entrada i sortida de la instal·lació.

Lloc:

Aquest any per tal de poder garantir la distància de seguretat, i procurar un millor desenvolupament de l’activitat, aquesta

es durà a terme a les instal·lacions de l’INS Forat del Vent.

Durada:

L’estiu jove es farà entre el 28 de juny i el 23 de juliol dividint-se períodes setmanals.

- Del 28 de juny al 2 de juliol.

- Del 5 al 9 de juliol.

- Del 12 al 16 de juliol

- Del 19 al 23 de juliol
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Preu:

Els joves s’hauran d’inscriure un mínim de tres setmanes, en aquest cas el preu serà de 45 €*. El cost de les

quatre setmanes d’Estiu Jove, serà de 50 €* per participant.

*El preu inclou totes les activitats.

Horari:

L’Estiu Jove es farà en horari de tardes, de 16 h a 20 h, i de dilluns a divendres. L’entrada serà entre les 16:00 i les 16:30, i la

sortida entre les 19:30 i les 20:00. Cada grup de convivència tindrà un horari assignat tant per l’entrada com per la sortida

del recinte.

A excepció dels dijous, en què es faran sortides i l’horari serà de 10 h a finalització de l’activitat, 18 h aproximadament.

Assistència:

L’assistència a l’Estiu Jove és voluntària, en formalitzar la inscripció tant les persones participants com els seus responsables

legals es comprometen a garantir l’assistència un mínim de 3 dies a la setmana, i a avisar a l’equip educatiu en cas de no

assistir.

Programació:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Del 28 de juny al
2 de juliol

Dinàmiques de
presentació

Piscina Cuina/ Gimkana wibit Cuina/ Gimkana

Del 5 al 9 de juliol
Jocs d’aigua i
samarretes

Piscina
Preparació de

colònies
escalada i piscina Gimcana TV

Del 23 al 16 de
juliol

Jocs d’aigua
estampació en

tela
Piscina Colònies Can Foix Colònies Can Foix Colònies Can Foix

Del 19 al 23 de
juliol

Holly i festa de
l’espuma

Piscina Taller Port Aventura Piscina

*Aquesta és una programació orientativa, la real pot patir alguns canvis.

Contacte:

Per qualsevol dubte o observació, podeu contactar amb nosaltres mitjançant:

Correu electrònic: espai.jove.cerdanyola@gmail.com

Telèfon/ whatsapp: 693803289

Gràcies i seguim en contacte:

Miriam, Marc (Otxe) i Lidia.


