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 2021
Benvolgudes famílies, donada la situació excepcional que estem vivint, us demanem que llegiu
aquesta normativa fins al final.
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 (per grups de convivència).



Dates: del 28/6/21 al 30/7/21 (5 setmanes).
o Pack de 5 setmanes o setmanes soltes (1,2,3 o 4).



Edats: nascuts del 2009 al 2018 (ambdós inclosos). Cursos de P2 fins a 6è.
o Places limitades a cada grup (per ordre de matriculació).



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.



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



Requisits

No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui
seva o d’una persona convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.



No estar exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per
qualsevol incidència vinculada a la Covid-19.



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.

En el moment de signar la matrícula es signarà la declaració responsable.

2. Període de matrícula i pagament: del 17/5/21 al 25/5/21
Perquè un alumne quedi correctament matriculat, és necessari que es compleixin les condicions:
(1) Enviar la documentació del nen/a mitjançant el correu electrònic info@cncaldes.cat abans de
realitzar la matrícula (fotografia de carnet del nen/a, fotocopia de la targeta sanitària (TSI) i fotocopia
del llibre de vacunes actualitzat).
(2) Haver formalitzat la matrícula online a través del web www.cncaldes.cat.
(3) Fer el pagament dins el període establert i en les formes indicades.
(4) Signar la inscripció presencialment a la recepció de Les Cremades. Les inscripcions són personals i
intransferibles. Horari de dilluns a divendres de 10h a 13h o de 16h a 19h.
Inici del període d’inscripcions el 17/5/21 i finalització el 25/5/21 (o fins exhaurir places).
Ordre de preferència per les inscripcions:


A partir del dia 17/5/21: poden realitzar la inscripció els socis/es, fills/es de socis/es i els usuaris
de l’escola d’estiu 2019 i 2020 que es vulguin inscriure les 5 SETMANES. També nens/es de P2, P3
i P4 que vulguin 5 setmanes (sense que siguin socis ni usuaris 2019/2020).



A partir del dia 19/5/21: poden realitzar la inscripció els socis/es, fills/es de socis/es i els usuaris
de l’escola d’estiu 2019 i 2020 que es vulguin inscriure 1,2,3 o 4 setmanes. També nens/es de P2,
P3 i P4 que vulguin 1,2,3 o 4 setmanes (sense que siguin socis ni usuaris 2019/2020).



A partir del dia 21/5/21: poden fer la inscripció tota la resta de famílies que ho desitgin.

Les inscripcions que rebem durant els dies 17,18,19,20 que no compleixin aquests requisits, seran
eliminades del procés.
Un cop feta la inscripció a través de la web, s’haurà d’anar presencialment al Club Natació Caldes per tal
de formalitzar la matrícula amb la signatura del tutor legal del nen/a.
L’Escola d’Estiu del Club Natació Caldes es reserva el dret de no admetre alumnes que no duguin la
documentació necessària abans de començar l’activitat.

El pagament s’ha de realitzar en el moment de la matrícula mitjançant el TPV de la web del Club Natació
Caldes o per transferència bancària.
Pagament per transferència: BBVA ES36 0182 6308 7701 0150 9119
Concepte: Escola Estiu. “Nom i cognoms del nen/a”. “Curs finalitzat”. “Total setmanes inscrites”.
Exemple: Escola Estiu. Pep Martínez Segura. 2n. 3 setmanes tot el dia.


La sol·licitud de plaça estarà confirmada en el moment que es rep el pagament.



En cas d’inscriure 2 o més nens/es, caldrà fer una transferència per a cadascun d’ells.



Cal enviar el justificant de transferència al correu: administració@cncaldes.cat.

3. Grups de convivència 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 de convivència”.



L’objectiu és el ràpid aïllament i traçabilitat de les persones de contacte en cas que es detecti
simptomatologia compatible amb la COVID-19.

4. Horaris i serveis:
La normativa NO permet que nens/es dels diferents “grups de convivència” tinguin contacte. És per això
que s’hauran d’organitzar els grups tenint en compte les peticions horàries de les famílies, barrejant
nens/es de diferents cursos escolars (màxim 2 cursos).

Serveis



Servei d’acollida matí (7:45h a 9h)



Servei de matí (9h a 13h)



Servei de menjador (13h a 15h)



Servei de tot el dia (9h a 13h i 15h a 17h)

Serveis esporàdics:
Acollida: es podrà fer ús de l’acollida de forma esporàdica adquirint el tiquet corresponent a secretaria.
L’ús de mascareta és obligatori per a totes les edats. Es vetllarà pel manteniment dels 2 metres de
distància.
Menjador i tarda: si una família preveu que haurà de fer ús del servei de menjador i tarda en algun
moment durant el casal, caldrà informar a la direcció del casal per tal que ubiquin al seu fill/a al grup
corresponent. Només es podrà fer ús de forma esporàdica del servei de menjador i tarda aquell nen/a
que ho hagi sol·licitat prèviament i estigui ubicat al grup de convivència de tot el dia.

5. 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 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.



Aquest estiu 2021 no serà necessari prendre la temperatura ni utilitzar la graella de registre de
comprovació de símptomes, de manera sistemàtica com es va fer l’estiu passat.



Quan un infant o adolescent es trobi malament, caldrà valorar la presència de símptomes i,
només en aquest cas, sí que se li haurà de prendre la temperatura. Per tant, no serà necessari
prendre la temperatura diàriament als participants a les activitats, si es troben bé, però sí que
caldrà disposar de termòmetre i conèixer el punt de tall a partir del qual es considera que la
temperatura presa en un cas sospitós podria ser compatible amb un quadre de COVID-19.



No obstant, les famílies han de fer la comprovació de símptomes i de l’estat de salut dels seus
fills/es abans de venir a l’Escola d’Estiu. En el moment de l’entrada han de declarar verbalment
que l’han feta.



En el moment de l’entrada tots els participants s’hauran d’aplicar gel hidroalcohòlic.



En el moment de l’entrada tots els participants hauran de portar mascareta (+ 6 anys).

6. 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.

7. Característiques i mesures de protecció i prevenció:


Disposarem de diferents monitors/es responsables de seguretat i higiene, que vetllaran per a
que es compleixin tots els protocols i criteris especials a les activitats (formació de la DGJ i del
Departament de Salut).



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 Obligatòria a partir dels 6 anys.
o Recomanable a partir dels 3 anys.

Mascareta i

o Els nens de P2, P3, P4 i P5 l’han de portar sempre a la motxilla.

higiene

o Si no es porta la mascareta a l’entrada, NO es podrà accedir (+ 6 anys).
o La família es compromet a rentar i desinfectar la mascareta cada dia.


Els monitors/es i personal del Club 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 entre els diferents grups de
convivència.



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



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

Activitats


Evitarem creuaments entre persones dels diferents “grups de convivència”.



Fomentarem el rentat sistemàtic de mans després de cada activitat.



Es prioritzarà les activitats a l’aire lliure.



En cas de fer activitats en espais interiors, es mantindran finestres i portes
obertes.

Excursions

Piscina



SI 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.



Els nens/es que necessitin material de flotació, se’ls hi proporcionarà.



Ús dels vestuaris:
o A partir de 3r podran accedir als vestuaris. No es podrà fer ús de les dutxes.
o De P2 a 2n es canviaran a la gespa.
 Es recomana que els nens/es portin 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.

8. 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.

9. Pla d’actuació davant d’un possible contagi de COVID-19
En cas que es detecti un cas sospitós de COVID-19 s’aplicarà el Pla d’actuació establert pel Departament
de Salut.

PLA DE CONFINAMENT
Davant d’una persona amb símptomes:
1. A la persona amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se la separa de la resta de
companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyada per un/a monitor/a fins la recollida de la
família (si es tracta d’un/a menor).
2. Si se li realitza una PCR, caldrà que es quedi al domicili en espera de resultat.
3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup seguiran assistint a
l’activitat en espera de resultat, mantenint la separació amb la resta de grups, exceptuant els
germans/es que assisteixin al mateix casal o esplai.
4. A l’arribada del resultat:
a. Si és negatiu: l’infant o jove podrà reincorporar-se a l’activitat quan estigui 24 hores sense
símptomes.
b. Si és positiu (confirma la COVID-19): es realitzarà una PCR a la resta d’infants o joves i a la
persona monitora del grup de convivència i hauran d’iniciar un període de quarantena de
10 dies. Una PCR negativa no eximirà de realitzar el període de quarantena.

Consells per a la realització de les quarantenes:


En sortir de l’activitat s’anirà directament al domicili. No es pot assistir a l’escola ni a altres
activitats extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili
habitual.



No es podrà sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents.



Caldrà evitar el contacte amb persones vulnerables.



En cas de contacte físic proper, especialment per a infants majors de 6 anys, és recomanable
utilitzar mascaretes, tant la persona que està fent la quarantena com els seus convivents.



Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és major de 6
anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les mans de manera freqüent,
especialment, abans i després de sortir de la seva estança. Cal ventilar bé la sala o cambra.



En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les distàncies
adequades i després ventilar bé l’estança.



Totes les persones que conviuen es rentaran les mans sovint.



Rentar la roba diàriament.



Els jocs i les joguines no es compartiran i cal netejar-los i desinfectar-los de forma adient.



Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes,
taules, cadires, etc.).



Cal vigilar els símptomes i si n’apareixen contactar amb el centre d’atenció primària de
referència.

