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PROTOCOL SANITARI DEL CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT – CLJO  

A SEGUIR EN EL CURS DE MONITOR I MONITORA D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE – 

MATL 2021 

 

OBJECTIUS  

 1.- Marcar i dotar tant al personal tècnic del CLJO, com al professorat i alumnat 

del Curs de Monitor i Monitora d’Activitats de Temps Lliure - MATL, d’un protocol a 

seguir en tot moment al llarg del desenvolupament del dit curs en el mes de juliol de 

2021. Com dotar de les mesures i passos a seguir en cada cas que es puga donar al llarg 

del projecte. 

 2.- Vetlar en tot moment per la seguretat  i salut dels i les participants, així com 

dels i les treballadores mitjançant una sèrie de protocols i mesures que s’hauran de 

complir en tot moment.  

 En tot moment el CLJO seguirà el desenvolupament de les recomanacions 

sanitàries de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, del Ministeri de 

Sanitat del govern espanyol, així com de les possibles mesures que puga establir 

l’Ajuntament d’Ontinyent. Així, aquest document segueix les indicacions recomanades 

a 8 de maig de 2021 i cal destacar que en qualsevol moment es pot realitzar una 

modificació d’aquest,  atenent com ja s’ha esmentat anteriorment, a les autoritats 

sanitàries pertinents. El desenvolupament del projecte i de les diferents activitats 

d’aquest, dependran en tot moment de l’evolució de la pandèmia ocasionada per la 

COVID-19, sempre complint amb les especificitats que ens siguen marcades.  

 Aquest document segueix les pautes marcades per la Conselleria de Sanitat de 

la Generalitat Valenciana – GVA al document amb data 08/05/2021, al qual podeu 

accedir entrant al següent enllaç: 
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https://presidencia.gva.es/documents/162280493/169676774/VAL-noves_mesures.pdf 

MESURES APLICABLES A LES ACTIVITATS COMPRESES DINTRE DEL CURS MATL 

2020/21 

1.- PARTICIPANTS  

 ·Els i les participants es vigilaran l’estat de salut i faran una presa de 

temperatura cada dia abans d’eixir de casa per a assistir al curs de MATL en el Casal del 

CLJO (C/ Joan XXIII – 10, baix). Si l’alumne o alumna presentés febre o símptomes 

compatibles amb COVID-19, no podrà assistir al centre però haurà de notificar a 

l’organització, així com al seu centre de salut corresponent.  

 · Si en el transcurs de qualsevol de les activitats programades al llarg del Curs 

MATL 2020/21, tant els i les participants com els i les monitores, presenten símptomes 

(tos, febre, dificultat per a respirar, etc.), o aquests es detecten per part de la resta de 

participants o personal del centre, aquesta persona serà aïllada en un espai separat 

(aula de reunions).  La sala per a ús individual ha de ser triada prèviament, pròxima a un 

lavabo, i ha de comptar amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb doble 

bossa, en què tirar la màscara i mocadors d’un sol ús. 

 · En tot moment l’ús de la mascareta serà obligatori.  

 · El total de participants serà de 20 alumnes.  

2.- PERSONAL  

 · Per part del CLJO s’assegurarà al lloc de treball la disponibilitat permanent 

d’aigua i sabó, de gels hidroalcohòlics o desinfectants registrats pel Ministeri de 

Sanitat, per a la neteja de mans. Quan no es puga mantenir la distància de seguretat 

interpersonal d’aproximadament 2 metres, s’asseguraran els equips de protecció.  

 · Les persones treballadores que inicien símptomes, igual que amb les persones 

participants, seran aïllades a un espai separat. Aquestes contactaran de forma 

immediata amb el servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el centre de salut o al 

telèfon de referència 900 300 555, per tal de rebre les instruccions i el procediment a 

seguir.  

https://presidencia.gva.es/documents/162280493/169676774/VAL-noves_mesures.pdf


 Protocol Sanitari Curs MATL 2021 
Consell Local de la Joventut d’Ontinyent - CLJO 

 
 

3 
 

 · En tot moment l’ús de la mascareta serà obligatori. 

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES.  

 · Previ a l’inici del projecte, s’enviarà a cadascun dels i les participants aquest 

protocol per tant d’informar de les mesures amb les quals compta el CLJO per a la 

realització del CURS, així com el protocol que caldrà seguir en tot moment.   

 · Els i les participants seran informades que aquests no podran assistir al curs en 

cas que el o la participant o alguna persona del seu entorn, presente símptomes 

compatibles amb la COVID-19 o estiguen diagnosticats amb aquest. Tampoc podran 

assistir en el cas de trobar-se complint una quarantena. 

 · Un dels requisits per poder participar en el Curs MATL 2021 és l’entrega d’una 

declaració responsable, per part dels participants, sobre la salut del o la participant on 

s’indique que el compromís de col·laboració i compliment dels requisits per a accedir al 

centre educatiu d’acord amb el protocol COVID-19 del CLJO. Aquesta declaració s’ha 

de realitzar d’acord amb la salut que presente el participant en els dies previs a 

l’activitat i s’haurà d’entregar abans del 5 de juliol, data d’inici del Curs MATL.  

 · En el cas que un alumne o alumna, s’haja trobat en contacte amb una persona 

diagnosticada (o que presente símptomes de COVID-19), els catorze dies abans de 

l’inici de l’activitat, no podrà prendre part del projecte fins que no complisca la 

quarantena o els criteris establerts per les autoritats sanitàries pertinents.   

 · Si en el transcurs del projecte es detecta un cas en la unitat familiar, o en 

persones properes tant de les persones participants (alumnat i professorat), s’haurà 

d’avisar a l’organització de forma immediata. 

 · Abans de l’inici del Curs  MATL, s’adreçarà aquest Protocol al personal de 

l’Escola Animació Abast, encarregada de la docència del Curs MATL 2021.  

 · El dia d’inici, l’equip del CLJO, realitzarà una jornada informativa a les 

persones participants, per tal d’informar-los quant a les mesures de seguretat i 

prevenció que han de complir.  

 · El Casal Jove del CLJO comptarà amb cartells i informació a l’entrada del 

recinte, dels sanitaris, del despatx i de la nau. La setmana anterior a l’inici del curs, 
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s’informarà a totes i tots els participants dels horaris d’entrada, mesures de 

desinfecció, etc.  

 · En tot moment es mantindrà una distància interpersonal d’1,5 metres entre 

alumnat i professorat. 

 · En tot moment l’ús de la mascareta serà obligatori. 

NETEJA I DESINFECCIÓ D’INSTAL·LACIONS  

 · Es realitzaran tasques de ventilació diària del Casal, durant el temps necessari 

per a permetre la renovació de l’aire. A més, les finestres de l’aula on s’impartirà el 

curs, han de romandre obertes al llarg del mateix. 

 · Les portes es mantindran obertes, per tal d’evitar posar-se en contacte amb 

els poms d’aquestes.  

 · Les taules de ping-pong, billar, futbolí, etc., no es podran utilitzar i quedaran 

darrere dels parabens per tal de no estar visibles. La resta de material que siga utilitzat, 

com bé pot ser, llapisseres, cadires, llibres, etc., s’hauran de desinfectar després de 

cada ús.  

 · Les papereres seran les disposades en l’interior de la nau, les quals disposen 

de tapa. El fem es traurà cada dia.  

ACCESSOS I CIRCULACIÓ PER LES INSTAL·LACIONS 

 · S’han d’establir accessos per a entrades i eixides. Aquestes zones d’entrades i 

eixides han de ser diferenciades al centre on es duguen a terme les activitats. Aquestes 

entrades i eixides han d’estar correctament senyalitzades per evitar aglomeracions. 

Cap la possibilitat d’establir diferenciació d’horaris a l’hora de les entrades i eixides, 

per a fer-ho de forma escalonada. En aquest cas, com ja s’ha esmentat anteriorment, 

es comunicarà una setmana abans de l’inici del curs, a totes i tots els participants, els 

diferents horaris d’entrada i eixida.  

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS:  

 1.- A l’aire lliure, tindran lloc en espais netament separats, en subgrups de 10 

participants màxim.  
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 2.- En espais tancats, es mantindrà una ventilació constant.  

 3.- Prèviament a l’inici de cada classe, es prendrà la temperatura a tot l’alumnat 

per tal de quedar registrat en el llistat que en cas de necessitat s’adreçarà a la 

Conselleria de Sanitat de la GVA. 

 

 

En Ontinyent, a 19 de maig de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea del CLJO. 


