Seguretat i higiene
Mesures especials COVID-19
TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats
d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la
COVID-19.

Requisits de participació
Presentar la declaració responsable si ets
menor de 18 anys. Descarrega-te-la a
http://www.puigpelat.altanet.org/estiujove-2020
No conviure o estar en contacte estret
amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors.
En joves amb patologies prèvies de base
caldrà que sigui valorada pels serveis
mèdics de manera individual la idoneïtat
de participar en determinats tipus
d’activitats, donat que són població de
major risc enfront a la COVID-19

Figura responsable
Seguretat i Higiene
La persona responsable
durant les activitats realitzades
amb el Grup de Joves de Puigpelat
és la Marina Palau, dinamitzadora
juvenil .
Aquesta figura vetllarà per
l’acompliment de les mesures amb
la finalitat de prevenir al màxim els
possibles contagis per Covid-19.
Les activitats es duran
a terme al municipi
de Puigpelat a
partir del 22 de
juny de 2020.

Mesures de prevenció
Solució hidroalcohòlica disponible
Rentat de mans periòdic
Ventilació dels espais tancats
Mantenir les distàncies de seguretat.
Prioritzem les activitats a l'aire lliure
Aforaments controlats
Tots els joves han de dur la seva mascareta
per poder fer-ne ús en cas de necessitat

HTTP://WWW.PUIGPELAT.ALTANET.ORG/ESTIU-JOVE-2020

Acompanyament
emocional
El jovent necessita aquest estiu més
que mai un espai on poder gaudir del
lleure i garantir un entorn que
afavoreixi el seu benestar emocional.

PUNT DE
TROBADA JOVE

DE DIMARTS A
DIVENDRES
A LES 10H

AL PATI
DE LES
ESCOLES
VELLES
amb
Marina
ESPAI DE TROBADA AMB
TOTS ELS JOVES.
FEM PINYA!

A PARTIR DEL DIMARTS
23 DE JUNY
PUIGPELAT

Amb La Regidoria de joventut de l'Ajuntament de Puigpelat

Esmorzarem i parlarem de la programació de la setmana.
Què farem? Teniu propostes? Prendrem decisions totes i
tots junts!

LA SE
TES DE
PROPOS
TMANA

Cada dilluns a les 10h
Pati Escoles Velles
INAUGURACIÓ DILLUNS
22 DE JUNY

Com serà aquest estiu?
A les properes pàgines hi trobareu tota la informació referent a les propostes que s'han
el·laborat a partir de les demandes del jovent de Puigpelat.
Per tal d'afavorir una bona organització i previsió de recursos, cal que tothom qui vulgui
participar de l'estiu jove ens faci arribar la seva inscripció abans del proper 18 de
juny.

Com inscriure's?
Per a inscriure's només cal omplir el formulari en línia que trobareu a la web de
l'Ajuntament:
http://www.puigpelat.altanet.org/estiu-jove-2020
A la web hi trobareu tota la informació i instruccions per a reservar la vostra plaça!
Totes les activitats són gratuïtes per al jovent de Puigpelat
entre els 13 i els 24 anys.

Cada dimarts i
dijous a
Puigpelat

A les
20h
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PU IGP ELAND
SAL A G AM ING - DILLU NS A DIVE N DR ES D E 11 A 13 H
T'IMAGINES UN PUIGPELAT VIRTUAL?
ACTIVITAT ON ATRAVÉS DEL VIDEOJOC MINECRAFT PODRÀS APRENDRE
I COL·LABORAR EN LA CREACIÓ I DISSENY D'UN MÓN VIRTUAL ➤

RECREAREM
PUIGPELAT EN 3D

A partir
dels plànols
i fotos reals

A MB U N S E R VI DO R P R O P I

V E S MÉ S E N L L À! I MAG IN A I CRE A!
Què t'agradaria tenir al poble?
Tens idees que vols donar a conèixer a
l'Ajuntament?
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CADA DIMECRES A LES 17H
SALA DELS MIRALLS
CASAL DE PUIGPELAT
A PARTIR DE L'1 DE JULIOL
ESTIU JOVE 2020

Amb Magda

Amb música
Disciplina dꞌioga
dinàmica i molt intensa
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Fes-ho tu!
Espai de
creació
En aquest espai, podreu construir
la vostra zona chillout,
aprenent nocions de fusteria,
pintura, feines de construcció...
També podreu crear la vostra
propia decoració, aprenent a
teixir, cosir i altres tècniques
artesanes.

Teniu
idees?
Potser també voleu
recuperar/reciclar objectes
per a convertir-los en un
futbolí o un billar?
O inclús habilitar una zona
paintball/airsoft?
O un gimnàs a l'exterior?
O un circuit de bicicletes?
Vosaltres decidiu!

!"#$%&'(

En quin estil t'hi trobes més a gust?
Què t'identifica?

Espai que dedicarem a aprendre diferents tècniques que poden transformar-se en
eines per a reivindicar les vostres inquietuds,
com per exemple:
l'art del graffity,
composició de cançons de rap/trap,
producció musical,
iniciació al món DJ,
realització de videoclips, etc.

A PARTIR DEL DIMARTS 23 DE JUNY
CADA DIMARTS A LES 18H
LLOC DE TROBADA: PATI ESCOLES VELLES. PUIGPELAT

LA TRIBU

t'interessa i preocupa
el medi ambient?

ESPAI DE TROBADA ON LA NATURA I EL MEDI
AMBIENT SERAN ELS PROTAGONISTES.
ALGUNES PROPOSTES:
SORTIDES PELS VOLTANTS DEL POBLE
DESCOBERTA DE LA FLORA DE L'ENTORN
FOTOGRAFIA
ELABORACIÓ DE PRODUCTES NATURALS
(DESODORANT, PASTA DE DENTS, PERFUMS...)
LLIBRE/ DIARI AMB ENQUADERNAT ARTESÀ
COL·LABORACIÓ EN EL JARDÍ-HORT
I MOLT MÉS!
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A PARTIR DE JULIOL CADA DIVENDRES A LES 18H AL PATI DE LES ESCOLES VELLES
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T'agrada la música?
T'agrada la cuina?
Fem un mix!
Si saps tocar algun
instrument, PORTA'L!
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T'AGRADA CUINAR? TENS UNA RECEPTA ESPECIAL?
VOLS QUE ELS JOVES L'APRENGUIN?
ESCRIU-NOS! JOVENTUT@PUIGPELAT.ALTANET.ORG

NITS
JOVES
CADA DILLUNS
A LES 22H
LLOC DE TROBADA: PLAÇA 1 D'OCTUBRE

DIFERENTS PROPOSTES PER A PASSAR UNA
ESTONA DIVERTIDA AMB EL JOVENT DE
PUIGPELAT
SI VOLS COL·LABORAR ESCRIU A
JOVENTUT@PUIGPELAT.ALTANET.ORG
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CADA DIMECRES A LES 22H

PEL·LICULES ESCOLLIDES
PELS JOVES

A LA SALA
DEL CASAL

