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CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL 

 

 
Posem en el vostre coneixement els temes tractats a la reunió d’ahir amb la 
DG d’Execució Penal i Justícia Juvenil. 

 
 
L'objectiu de la reorganització dels Centres és evitar al màxim els contagis 
entre els/les professionals i els/les menors atesos/es.  
 
Els/Les professionals que per diferents motius (acollits a les Instruccions 
publicades) no presti servei o presti menys hores setmanals, no les han de 
retornar. Ara el més important es poder prestar servei i minimitzar al màxim 
la propagació de contagis, segons ens ha comunicat el Departament. 
 
Demanem que es realitzin els tests de diagnòstic als/a les professionals 
del centres que presentin símptomes i a totes les persones que hagin estat 
en contacte amb el cas sospitós. La DG ens informa que estan acabant de 
concretar amb la mútua ASEPEYO, per tal que es facin als seus centres més 
propers. Això està pendent també de l'autorització del Departament de Salut. 
Properament tindrem més informació. 
  
Esglaonament: proposem, per tal d'evitar aglomeracions dels/de les 
educadors/es a l’inici i finalització de cada torn, que les entrades i sortides es 
facin esglaonadament i que els solapaments es facin sense contacte o un sol 
professional per torn. El Departament ho traslladarà als Centres per tal que 
es puguin reorganitzar els solapaments i les entrades i sortides del col·lectiu 
d’educadors/es. 
 
Mascaretes: dubtem de l’eficàcia de la prevenció amb les mascaretes 
reutilitzables. La DG ens comunica que aquestes mascaretes compleixen la 
normativa exigible i es poden reutilitzar si no s'ha estat en contacte amb un 
altre persona que està contagiada, i que, ara per ara, no hi ha disponibilitat 
de més mascaretes. 
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Termòmetres: cada unitat de convivència disposa d’un termòmetre de 
mercuri i d’un termòmetre sense contacte per la presa de la temperatura per 
centre. 
 
Nous nomenaments: a més de la incorporació de substitucions 
d'educadors/es socials als diferents Centres (que ja s’està fent), la DG ens 
informa que publicaran una nova convocatòria d'educadors/es. 
 
Considerem que amb la situació actual no son prioritaris els informes, ni les 
tutories ni les reunions de REM. 
  
Altres informacions: 
 
EPIs: El Departament de Salut ha donat instruccions de com i quan s'han 
d'utilitzar els Equips de Protecció Individual: mascaretes, guants, bates, etc. 
Aquestes instruccions es penjaran a totes les unitats de convivència i 
s'informarà a totes les persones (inclosos els educadors/es substituts/es). 
 
Distribució a tots els centres de diferents materials: Es posarà una TV a tots 
els punts  on hi hagi una connexió d'antena i el Departament realitzarà una 
compra de revistes, còmics i jocs de taula que es distribuirà a tots els 
Centres per a les unitats de convivència. 
 
Comunicacions: Pel que respecta a les trucades dels/de les menors a 
l'exterior, el Departament distribuirà a cada unitat de convivència un mòbil per 
tal que aquests/es puguin fer trucades o videotrucades als seus familiars. Cal 
esmentar que ja ha augmentat el numero de trucades setmanals dels menors 
als seus familiars (20 trucades/set). 
 
Ensenyament: El Departament d’Educació disposa d’un programa en línia 
per fer activitats educatives i, per tant, la continuació del continguts del curs 
escolar. Aquest programa també estarà a disposició dels Centres Educatius 
de Justícia Juvenil i només resten pendents les concrecions de com 
s’implementarà amb els/les menors de les mateixes unitats de convivència. 
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