Club Natació Caldes
Zona Esportiva s/n
08140 Caldes de Montbui (BCN)
Tel./Fax. 93.865.04.23
cncaldes@cncaldes.cat

NORMATIVA ESCOLA D’ESTIU 2020
Benvolgudes famílies, donada la situació excepcional que estem vivint, us demanem que llegiu
aquesta normativa fins al final. Hi ha molts canvis respecte les edicions anteriors!
Les activitats d’estiu es faran seguint totes les normatives i recomanacions de prevenció que indiquen
les autoritats competents, Departament de Salut i Direcció General de Joventut.

1. Informació prèvia:


Places LIMITADES (50% de l’estiu 2019).



Dates: del 29/6/20 al 31/7/20 (5 setmanes).
o Pack de 5 setmanes o setmanes soltes (1,2,3 o 4).



Edats: nascuts del 2008 al 2013 (ambdós inclosos). Cursos de 1r fins a 6è.
o Places limitades a cada grup (per ordre de preinscripció).
o No podem garantir les mesures de seguretat amb edats inferiors (P3, P4 i P5).



No tenir Covid-19 ni símptomes compatibles (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.



No haver conviscut (o haver estat en contacte) amb persones positives de Covid-19
o simptomatologia compatible en els últims 14 dies.



Requisits

Tenir el calendari de vacunacions actualitzat (caldrà adjuntar fotocopia del llibre de
vacunes).



En el cas persones amb patologies prèvies (població de risc): caldrà que un servei
mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat de participar.



El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una
declaració responsable, conforme l’infant reuneix els requisits de salut abans
esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i
risc que comporta.

Es facilitarà el model de declaració responsable en el moment de la inscripció.

2. Període de preinscripció: del 8/6/20 al 14/6/20
Es realitzarà un període de preinscripció, en concepte de reserva de plaça.


Dia 8/6/20: poden realitzar la preinscripció els socis/es, fills/es de socis/es i els usuaris de
l’escola d’estiu 2019 que es vulguin inscriure les 5 SETMANES.



Dia 9/6/20: poden realitzar la preinscripció els socis/es, fills/es de socis/es i els usuaris de
l’escola d’estiu 2019 que es vulguin inscriure setmanes soltes.



A partir del dia 10/6/20: poden fer la preinscripció tota la resta de famílies que ho desitgin.

Totes les preinscripcions que rebem durant les primeres 48h i que no compleixin aquests requisits, seran
eliminades del procés.


NO es farà cap pagament durant aquest període.



La preinscripció es realitzarà a través d’un formulari que trobareu a pàgina web del club:
www.cncaldes.cat ,o des del blog de l’escola d’estiu: www.escolaestiucncaldes.blogspot.com .



En el formulari hi ha un apartat de declaració responsable, que tal i com indica la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, és necessària per tal de poder fer la
preinscripció, on el pare/mare/tutor legal declara i accepta que:
o

El seu fill/a no pateix cap cardiopatia greu ni cap malaltia que li impedeixi realitzar activitat física
i que està al corrent de les revisions i vacunacions adients a la seva edat.

o

Es prendrà la temperatura a tots els nens/es a l’arribada a l’escola d’estiu, i que en cas de tenir
una temperatura superior a 37º, no podrà accedir al casal.

o

Es cas de simptomatologia COVID del seu fill/a o d’algun company/a del seu grup de convivència
(10 nens/es), es compromet a venir a recollir-lo el més aviat possible.

o

En cas de simptomatologia COVID, el seu fill/a s’haurà d’aïllar i per tant no podrà assistir a l’escola
d’estiu, durant 14 dies.

o

En cas de simptomatologia COVID d’algun company/a del seu grup de convivència, tot el grup
s’haurà d’aïllar, i per tant no podrà assistir a l’escola d’estiu durant 48 hores (si segueixen
asimptomàtics podran reincorporar-se).

o

No es realitzarà cap retorn de l’import abonat, en cas que el nen/a no pugui assistir a l’escola
d’estiu. L’aïllament és exclusivament per ordres sanitàries, i el Club no deixa de prestar serveis.

o

Signarà la declaració responsable en el moment de la inscripció, acreditant que el seu fill/a
reuneix els requisits de salut esmentats a l’inici i de coneixement del context de pandèmia actual i
les circumstàncies i risc que comporta. La família està obligada a comunicar qualsevol canvi en
aquest estat de salut mentre duri l’escola d’estiu.


Es facilitarà un “Check list” per tal de que la família pugui descartar diàriament qualsevol
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

o

La família prendrà la temperatura del seu fill/a abans de sortir de casa i que, en el cas que tingui
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà a l’escola d’estiu.

3. Període d’inscripció (matrícula) i pagament: del 16/6/20 al 22/6/20
Es realitzarà un període d’inscripció, en concepte de matricula.


La matrícula es realitzarà a través de la web del club: www.cncaldes.cat



En el moment de realitzar la matrícula s’ha de fer el PAGAMENT mitjançant TRANSFERÈNCIA
BANCARIA:
o Número de compte/IBAN: ES36 0182 6308 7701 0150 9119
o Al concepte cal posar: NOM I COGNOMS DEL NEN/A I CURS FINALITZAT.
o En cas d’inscriure 2 o més nens/es, caldrà fer una transferència per a cadascun d’ells.
o En cas de no ser possible, el pagament es farà amb tarja a la recepció del club.



La plaça definitiva estarà confirmada en el moment que es rep el pagament.



Un cop feta la matrícula i el pagament, s’haurà d’anar presencialment a la secretaria del club
(RESPECTANT ELS DIES I HORARIS MARCATS) per signar la inscripció, la declaració responsable i
entregar la documentació necessària:
o Fotografia de carnet del nen/a.
o Fotocopia de la targeta sanitària (TSI).
o Fotocopia del llibre de vacunes actualitzat.
o Declaració responsable signada (que us proporcionarem en el moment de realitzar la
matrícula).
o Justificant de pagament (transferència).

4. Grups i monitors/es:


Els grups són limitats per tal de poder controlar l’aforament i complir la normativa.



Els cursos es dividiran en grups anomenats “grups



En cas de simptomatologia compatible d’un dels membres del grup, s’haurà d’aïllar a tot el grup

de convivència”.

un mínim de 48h.


Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores
en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia
compatible.

5. Horaris i serveis:
La normativa NO permet que nens/es dels diferents “grups de convivència” tinguin contacte. És per això
que potser no és possible realitzar totes les franges horàries que fèiem habitualment.

Serveis



Servei de matí (9h a 13h)



Servei de menjador (13h a 15:30h) * / **



Servei de tot el dia (9h a 13h i 15:30h a 17h) * (cal marcar el dinar)

* Els serveis de menjador i tarda, només es podran realitzar si hi ha un mínim de 10 nens del mateix curs
(o dels cursos correlatius) que ho sol·licitin.
** Aquest any NO hi ha servei de menjador esporàdic, només serà un servei fixe. Els dinars s’adquiriran
amb abonaments de 5 dinars o per dies individuals.
Els grups de convivència podran organitzar-se en funció de les peticions horàries dels nens/es. Podem
trobar una unitat de convivència inclogui nens/es de 3r i 4t que sol·licitin realitzar l’horari de tot el dia i
dinar.

6. Entrades i sortides:


Per tal de garantir la seguretat, evitar aglomeracions i complir la normativa, les entrades i
sortides es faran de manera esglaonada i per diferents accessos en funció del curs.
o En funció del nombre d’inscripcions s’organitzaran les entrades i sortides, i haureu de
respectar els vostres torns.



El pare/mare/tutor legal/acompanyant del nen/a NO podrà accedir al recinte exceptuant les
hores marcades d’entrada i sortida.

7. Trasllats:


En cas d’accident lleu, que necessiti atenció mèdica, serà obligació de la família recollir al nen/a i
portar-lo al servei mèdic corresponent.



En cas d’accident greu, ens posarem en contacte amb el telèfon d’emergències 112.

8. Característiques i mesures de protecció i prevenció:


Disposarem d’un responsable de seguretat

i higiene a cada grup, que vetllarà

per a que es compleixin tots els protocols i criteris especials a les activitats.



Disposarem d’un pla de confinament on establirem el procediment a executar en el cas que
calgui aïllar els membres d’algun “grup de convivència”.


Cada nen/a haurà de portar diàriament la seva mascareta.
o Si no es porta la mascareta a l’entrada, NO es podrà accedir.
o La família es compromet a rentar i desinfectar la mascareta cada dia.
o La mascareta només es farà servir quan no es pugui garantir la distància de
2 metres entre els infants o el monitor/a.

Mascareta i
higiene



Els monitors/es també faran ús de mascareta.



El pare/mare/tutor legal/acompanyant del nen/a també haurà de fer ús de
mascareta en el moment d’accedir al recinte.



El nen/a haurà d’assistir a l’escola d’estiu amb una muda neta cada dia.



La tovallola caldrà rentar-la diàriament a alta temperatura.



Ventilarem els espais periòdicament: després de l’estada de cada grup i un mínim
de 3 cops al dia durant 10 minuts.



Cada grup disposarà de gel hidroalcohòlic. També hi haurà dispensadors en llocs
estratègics de la instal·lació.

Espais



Penjarem una graella per registrar el moment de neteja i desinfectat a cada espai
(sales, menjador, wc...)



Es netejaran i higienitzaran els espais un cop s’hagin utilitzat.



Disposem de punts de rentat de mans amb sabó i paper secant d’un sol ús i se’n
farà ús quan calgui.



Vetllarem per a que no es comparteixin objectes.



El material que sigui d’ús comú es desinfectarà després de cada ús (pilotes,
raquetes...).


Activitats

Guardarem el material d’ús de cada “unitat de convivència” en un espai reservat
(material de tallers, botiquin...).



Evitarem creuaments entre persones dels diferents “grups de convivència” en les
instal·lacions.



Fomentarem el rentat sistemàtic de mans després de cada activitat.



Es prioritzarà les activitats a l’aire lliure.


Excursions

NO es realitzaran sortides extres fora del casal (illa fantasia, bosc vertical,
granja...).



SI es realitzaran sortides per l’entorn (bosc).



El dia de la sortida és obligatori portar la samarreta de l’escola d’estiu.



Organitzarem torns per tal de mantenir la distància de seguretat.



Es farà una desinfecció dels jocs de piscina després de cada ús.



Es dividirà la piscina en diferents sectors per repartir els grups que puguin
coincidir en el mateix torn.

Piscina



Els nens/es que necessitin material de flotació, l’hauran de portar de casa.



NO es podrà fer ús dels vestuaris.
Els nens/es hauran de portar el banyador posat sota de la roba.
Un cop acabada la piscina, s’esperaran que s’assequi el banyador per tornar-se a
vestir.



Organitzarem torns per mantenir la distància de seguretat segons l’aforament
establert.



Els nens i nenes només ocuparan el 50% de les taules, segons les directius del
departament de salut.

Menjador



Traurem de l’espai de menjador tot el mobiliari que no sigui imprescindible.



El menjar es servirà en plats individuals i no es faran servir safates.



No es faran servir estris compartits.



Es desinfectaran els espais entre els diferents torns.



El personal de cuina manipularà els plats i el menjar amb mascareta i guants.

9. Recomanacions:


Cal marcar tota la roba amb nom i cognoms.



Si cal donar algun medicament al nen/s, caldrà portar el full d’autorització corresponent.



Si s’ha d’adaptar algun menú de menjador, s’haurà d’adjuntar l’informe mèdic que ho justifiqui.



Al document d’inscripció s’ha de deixar clar qui vindrà a recollir el nen/a.



Per facilitar el trànsit, s’entrarà per la part de dalt del club i es sortirà per la part de baix.

