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Actualitzat a 5 de setembre de 2020 



Amb motiu de la situació sanitària que estem vivint i l’imminent inici 

de curs, vos fem arribar la normativa vigent respecte a la COVID-19 i 

algunes recomanacions per a les associacions. Actualment, excepte les 

associacions d’educació no formal, la resta es regeixen per la mateixa 

normativa que utilitzem totes i tots en el nostre dia a dia. 

 

En el cas de les associacions d’educació no formal hi ha una resolució 

específica del 13 de juny de 2020 en la que s’estableix la normativa 

per a la realització d’activitats sense pernoctació i amb pernoctació, és 

a dir, les activitats que es realitzen habitualment cada dissabte i els 

diferents campaments o acampades que es realitzen al llarg de l’any. 

 

Les associacions que han de tindre en compte aquesta resolució 

són: Agrupament Escolta Jamboree, Cohinoor Agrupament Escolta, 

Centre Juniors Atalaia i Juniors MD Corimbo. 

 

Activitats de temps lliure i 

d’oci educatiu en infantil i 

juvenil sense pernoctació 
 

En la nova normalitat, per a les activitats sense pernoctació és 

obligatori: 

 

 Realitzar les activitats a l’aire lliure i en espais tancats amb 

ventilació constant. 

 

 És necessari disposar d’un pla de contingència o d’un 

procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que 

seguixca els criteris sanitaris dels protocols i mesures de 

prevenció de COVID-19 i que s’adapte al projecte i l’espai on es 

duga a terme l’activitat. 

 

 Les activitats han de respectar l’aforament que permeta la 

distància de seguretat. 

 

 



En quant a l’organització: 

 

 La divisió interna dels participants de qualsevol activitat, serà en 

grups estables d’edat de fins a 10 participants i una persona amb 

titulació de Monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil 

i juvenil (MAT) o equivalent. Podrà participar un màxim d’una 

persona en pràctiques del curs de MAT en cada grup (en aquest 

cas serien 12 persones: 10 participants, la persona responsable 

i la persona en pràctiques). La persona assistent infantil per 

realitzar les tasques de suport i acompanyament tampoc 

computarà per a la ràtio. 

 

 Es podran fer activitats entre grups, respectant les mesures de 

prevenció definides en els protocols de prevenció de COVID-19 

en l’àmbit de l’oci educatiu. 

 

 Per cada 40 persones participants haurà d’haver-hi una altra 

persona en possessió de la titulació de Direcció d’Activitats de 

Temps Lliure, o equivalent. 

 

 Per cada responsable amb funcions de direcció podrà haver-hi 

una persona del curs de direcció d’activitats de temps lliure 

educatiu infantil i juvenil (DAT) en pràctiques. 

 

 La persona responsable de seguretat i higiene de l’activitat serà 

la que exercisca les funcions de direcció, sempre d’acord amb el 

que marque el pla de contingència de la instal·lació. 

 

 L’IVAJ habilitarà un pla de formació online en temes de 

seguretat, higiene i mesures de prevenció del COVID-19 en 

l’àmbit de l’oci educatiu. Aquesta formació serà obligatòria per a 

totes les persones que exercisquen funcions de MAT i DAT. Quan 

ho duguen a terme vos avisaríem. 

 

 Les activitats puntuals de la programació que requerisquen 

personal especialitzat (suport d’anglès, artístic, dansa, aventura, 

etc.) estan permeses mantenint les mesures de distanciament 

físic i protecció corresponents. El personal d’aquestes activitats 

haurà de maximitzar els protocols de neteja prèviament i 

posteriorment a l’activitat de cada grup. 



Activitats de temps lliure i 

d’oci educatiu en infantil i 

juvenil amb pernoctació 
 

En la nova normalitat les activitats amb pernoctació és 

obligatori: 

 

 Activitats a l’aire lliure i espais tancats amb ventilació que 

respectaran l’aforament que permeta la distància de seguretat. 

 

 Aquestes activitats tenen pernoctació i transport, les condicions 

s’adaptaran al dicten en cada moment les autoritats competents. 

 

 L’entitat promotora desenvoluparà un pla de contingència o un 

procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que 

seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció 

de COVID-19 i s’adaptarà al projecte i l’espai on es durà a terme 

l’activitat. 

 

En quant a l’organització: 

 

 La divisió interna dels participants de qualsevol activitat, serà en 

grups estables d’edat de fins a 10 participants. Amb una persona 

amb titulació de Monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu 

infantil i juvenil (MAT) o equivalent. Podrà participar un màxim 

d’una persona en pràctiques del curs de MAT en cada grup (en 

aquest cas serien 12 persones: 10 participants, la persona 

responsable i la persona en pràctiques). La persona assistent 

infantil per realitzar les tasques de suport i acompanyament 

tampoc computarà per a la ràtio. 

 

 Es podran fer activitats entre grups, respectant les mesures de 

prevenció definides en els protocols de prevenció de COVID-19 

en l’àmbit de l’oci educatiu. 

 

 Per cada 40 persones participants haurà d’haver-hi una altra 

persona en possessió de la titulació de Direcció d’Activitats de 



Temps Lliure, o equivalent. Per cada responsable amb funcions 

de direcció podrà haver-hi una persona del curs de direcció 

d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (DAT) en 

pràctiques. 

 

 La persona responsable de seguretat i higiene de l’activitat serà 

la que exercisca les funcions de direcció, sempre d’acord amb el 

que marque el pla de contingència de la instal·lació. 

 

 L’IVAJ habilitarà un pla de formació online en temes de 

seguretat, higiene i mesures de prevenció del COVID-19 en 

l’àmbit de l’oci educatiu. Aquesta formació serà obligatòria per a 

totes les persones que exercisquen funcions de MAT i DAT. 

 

 L’ús d’espais comuns serà per torns d’ús, extremant les mesures 

d’higiene i prevenció definides en els protocols de prevenció de 

COVID-19 a l’àmbit de l’oci educatiu. 

 

 Es farà una delimitació estricta dels espais de cada grup present 

a un campament o zona d’acampada. 

 

 S’aplicaran mesures de distanciament i protecció establides per 

a la fase de nova normalitat que marque l’autoritat competent. 

 

 Es primaran les activitats que no requerisquen contacte físic i les 

educatives relacionades amb la prevenció de la COVID-19. 

 

 Les activitats de menjador, dutxes, eixides, etc. Seran 

temporalitzades partint dels mateixos grups estables i seguint les 

normes i mesures adoptades en cada cas per la propietat o 

autoritat competent. 

 

 Les activitats puntuals de la programació que requereixen 

personal especialitzat (suport d’anglès, artístic, dansa, aventura, 

etc.) estan permeses mantenint les mesures de distanciament 

físic i/o mascareta. 

 

 

Resolució completa: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4514.pdf 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4514.pdf


Les associacions que es regeixen per la normativa general són: 

oves de Xàtiva Unida, Joves Socialistes de Xàtiva, Joves PV Xàtiva, 

Grup de Danses Socarrel, Joves de CCOO, Divergents, SPAX, Xàtiva No 

Yume, Slot la Costera, Muixeranga de Xàtiva, Creu Roja, Junta Local 

Fallera, Land of Hope i Arc de Sant Martí. 

 

 

Associacions que no són 

d’educació no formal 

 
 

Aquesta és la normativa que regula l’activitat d’aquestes associacions 

i hem ressaltat les normes que compartim totes en general. Si alguna 

associació té algun dubte sobre la seua activitat en particular que 

contacte amb nosaltres i intentarem solucionar-ho. 

 

 

Decret 13 de juny:  

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf 

Acord 19 de juny – Mesures de prevenció: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/docv_8841.pdf  

Acord 17 de juliol – Mesures de prevenció: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf  

Resolució 17 d’agost – Mesures de prevenció: 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf  

Resolució 4 de setembre – Pròrroga mesures prevenció: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/07/pdf/2020_7105.pdf  

 

 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/docv_8841.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/07/pdf/2020_7105.pdf


 



En quant a les mesures que han de prendre la resta 

d’associacions, des del CJX vos demanem que tingueu en 

compte les següents accions: 

 

 Intenteu reunir-vos en llocs a l’aire lliure. 

 

 Intenteu calcular amb antelació la gent que assistirà a les 

reunions o activitats, preneu la temperatura als assistents, 

realitzeu un llistat amb les dades de tots els participants i 

desinfecteu-se les mans abans i després de la reunió. 

 

 És recomanable limitar les reunions socials a un màxim de 10 

persones i evitar les que es produïsquen fora del grup de 

convivència estable. 

 

 No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan 

no es puga respectar una distància mínima de 2 metres. 

Recordar-vos que en els locals de les associacions tampoc està 

permès fumar. 

 

 Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en 

condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, 

autoprotecció i distanciament social de seguretat, d’1,5 metres. 

 

 L'ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via 

pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús 

públic o que es trobe obert al públic, amb l'excepció de: 

 

o Platges, piscines, espais de natura o esport. 

o Locals d’Hosteleria i restauració mentre s'està consumint. 

o Persones amb problemes respiratoris. 

 

 Si algun membre o alguna persona que haja participat a les 

reunions té símptomes compatibles amb coronavirus ha d'aïllar-

te i romandre a casa, telefonar al 900 300 555 o sol·licitar cita 

amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública o de l'App GVA 

CORONAVIRUS. En cas de ser requerida la llista d’assistents a les 

reunions, faciliteu-la. 

 

 

 



En el cas de voler organitzar reunions o activitats multitudinàries al 

carrer heu de demanar permís a l’Ajuntament:  

https://bit.ly/32dmF3i (Sol·licitud per a ocupar la via pública amb 

caràcter eventual). L’Ajuntament ja vos comunicarà les accions que 

heu de dur a terme. 

 

Des del Consell de la Joventut de Xàtiva vos animem a que 

reactiveu les vostres associacions amb precaucions i màxima 

responsabilitat. Teniu en compte totes les mesures sanitàries 

que s’han de dur a terme per realitzar l’activitat habitual de les 

vostres associacions. Ens trobem en un moment molt important 

per al món associatiu i hem de buscar solucions per poder dur 

a terme la nostra activitat dins de les possibilitats i normes 

sanitàries. 

 

 

No dubteu en contactar amb nosaltres per a resoldre 

qualsevol dubte. Hem ampliat la Borsa de material 

amb termòmetres que podeu demanar quan els 

necessiteu i cada associació disposarà una botella de 

gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans.  

 

https://bit.ly/32dmF3i

