
 
 
 
 
NORMATIVA INSCRIPCIONS ESTIU JOVE, Joventut 2021 

 
El Servei de Joventut conjuntament amb el Centre Obert realitzen l’Estiu Jove per a joves de 
12 a 18 anys durant l’última setmana de juny i les dues primeres de juliol. (del 28 de juny al 
16 de juliol) 
Els objectius d’aquest casal són: 

 Proporcionar un espai de relació al jovent de 12 a 18 anys, mitjançant la participació 
en activitats lúdic–educatives durant el període de vacances d’estiu. 

 Consolidar un programa de dinamització juvenil que ofereixi un alternativa jove 
durant aquestes tres setmanes. 

 Crear un espai estable de trobada i interrelació que afavoreixi el desenvolupament 
socioeducatiu i personal dels/les joves participants. 

 
L’Estiu Jove està liderat per l’equip educatiu del Servei de Joventut i ofereix activitats diàries 
per a joves de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 (horari flexible i adaptable a les necessitats 
de cada activitat i/o sortida). 
Durant les tres setmanes es realitzen activitats diverses: Sortides, activitats lúdiques, 
esportives i gimcanes. 
 
Aquest estiu, degut a la pandèmia  pel Covid-19 hem dissenyat un estiu diferent basat en els 
Criteris Generals que ha establert la Generalitat de Catalunya per a l’Organització de les 
activitats de lleure educatiu. Segons aquest document, L’Estiu Jove es realitzarà: 
 

 Sempre que les condicions objectives de salut pública i evolució epidemiològiques ho 
permetin.  

 Durant l’Estiu Jove es farà acompanyament emocional. 
  

- Ratis:  
 10 joves per 2 educadores. 
 Els grups no es podran barrejar entre ells durant les activitats, les sortides anirem  

tots junts seguint la normativa. 
 Si algú dóna positiu en la prova de detecció del covid-19, es realitzarà de forma 

imminent l’aïllament de tot el grup. 
 Es mantindrà la distancia de seguretat, ús de la mascareta, ventilació i 

desinfecció. 
 

- Requisits per participar: 
 Absència de malaltia i simptomatologia de l’usuari/a. 
 No conviure o disposar de contacte estret amb algú que hagi donat positiu en la 

prova de detecció del covid-19, durant els últims 15 dies. 
 Disposar del calendari de vacunació actualitzat. 
 Aquells joves que hagin tingut una patologia anterior han d’estar valorats 

prèviament per un servei mèdic. 



 Haver signat el full de declaració responsable sanitària o de les modificacions 
establertes pel PROCICAT. 

 
- Prevenció durant la realització de l’Estiu Jove: 
 Serà obligatori rentar-se les mans abans i desprès de cada activitat amb l’ús de 

tovalloles individuals. 
 L’equip organitzatiu disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica, 

mascaretes. 
 Caldrà mantenir la distancia de seguretat. 
 En cas de no mantenir la distància de dos metres serà obligatori l’ús de mascaretes. 
 En el cas dels infants participants, l’han d’aportar ells/es des de casa. 
 Diàriament es comprovarà l’estat de salut i es prendrà la temperatura dels 

participants  i equip educatiu. 
 Les entrades i sortides de cada grup es realitzaran de forma esglaonada i en diferents 

accessos. 
 Les instal·lacions es ventilaran mínim 3 vegades al dia durant 10 minuts. 
 Així mateix el material i els espais es desinfectaran també un cop acabada cada 

activitat. 
 
 
FONAMENT DE DRETS: 

 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de la Generalitat de Catalunya de les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys 

 Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i dels adolescents 
 Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'Escoles d'Educadors en el 

Lleure Infantil i Juvenil 
 Llei 38/1991, de 30 de desembre (i el seu reglament, el Decret 140/2003 de 10 de 

juny ), sobre instal·lacions juvenils destinades a activitats educatives amb infants i 
joves. Pels Campaments juvenils és d’ aplicació el Decret 276/1194 de 14 d’ octubre.  

 Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l’ adolescència  
 Decret 267/2016 de 5 de juliol, de les activitats d’ educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys  
 
 
REQUISITS D’ACCÉS 

 Les inscripcions estan obertes a noies i nois empadronats a Vilassar de Dalt que 
durant l’any compleixen els 12 anys fins a 18 anys. 

 El número total de places per l’Estiu Jove és de 10 inscripcions. 

 Un 20% del total de les places és per als joves empadronats a altres municipis que 
tinguin un vincle amb Vilassar de Dalt (estudien, facin ús del servei de joventut, 
realitzen alguna activitat).  

 

 La inscripció es farà únicament per l’Estiu Jove sencer, no es pot fer inscripció per 
setmanes ni a mitja jornada.  



 Només podrà formalitzar la inscripció el pare, mare, tutor/a legal o familiar. 

 El criteri d’inscripció serà per ordre de registre fins a cobrir les places. En el cas que 
es superin el número total de places es realitzarà un sorteig. 

 L’equip eductiu prioritzarà la reserva de places per als i les joves que han ha estat 
col·laborant i participant durant tot l’any en les activitats derivades del Servei de 
Joventut 

 Les preinscripcions seran del 5 al 14 de maig(ambdós inclosos), i la data del sorteig es 
realitzarà el 20 de maig 2021. 
 

 La publicació de la llista d’admissions es realitzarà entre el 18 i 20 de maig 2021 i es 
podrà consultar a través de la pàgina web de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i al Servei de Joventut o bé, s’informarà a les famílies per correu electrònic. 

 Els interessats/des poden fer la preinscripció de dues maneres: 
  

 A  Oficina d’Atenció Ciutadana (des del 5 de juny fins al 14 de maig del 2021 i 
amb cita prèvia (pots demanar-la trucant al 937539800 o a través del web 
municipal www.vilassar.cat). 

 
 A la web municipal www.vilassardedalt.cat (des de les 9 h del dia 5 de maig 

al 14 de maig 2021). 
 

  

 La difusió de les activitats es realitzarà mitjançant la pàgina web municipal i les xarxes 
socials del servei de joventut: instagram i facebook 
 

 La formalització de les inscripcions es farà el 27 de maig al Servei de Joventut. 

 
  


