NORMES DE FUNCIONAMENT DE LES
ACTIVITATS PROGRAMADES PER A L’ESTIU
2021 FRONT LA COVID-19

INTRODUCCIÓ
Un any més l’edició de l’Escola d’estiu i Summer School 2021 ve marcada per l’actual
situació provocada per la pandèmia de la COVID-19. Enguany el projecte s’ha adaptat a les
excepcionals mesures de seguretat publicades per la Conselleria de Sanitat adequant aspectes que
marquen importants limitacions i canvis respecte a les Escoles d’altres anys si parlem de activitats,
ràtios, aforaments, etc.
Per al correcte desenvolupament de l’activitat és imprescindible que totes les parts
prenguem consciència de la responsabilitat compartida que tenim en el compliment de totes les
mesures que s’estableixen. Així mateix, tots els/les participants i les seues famílies tenen el dret a
disposar de la informació necessària per conèixer el funcionament adaptat, les mesures que cal
respectar, el material necessari i com s’actuarà per part de l'organització per evitar contagis i en el
cas que es detectaren en el transcurs de l’activitat.
És per això que aquest document és d’obligada lectura. I la seua acceptació i
compliment és un requisit per sol·licitar la participació en l'Escola.
Inaugurem una Escola d’estiu nova,inclusiva, amb nous reptes e importants canvis en els
serveis, perquè oferim dos tipus d’activitat diferenciada en el tram de primària(Summer o Escola);
mentre que per l’Escoleta d’infantil, encara que mantenim la mateixa estructura compartida d’altres
anys reforcem amb més hores d’anglés en grups reduïts.

DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes que durant aquest curs escolar 2020-2021, han cursat segon cicle d’infantil
o d’educació primària (de 3 a 12 anys).

LLOC DE REALITZACIÓ
CEIP Tomàs Albert

HORARIS
ESCOLETA MATINERA: De dilluns a divendres,de 7:30h a 9:20h dins de l’edifici d’Infantil.
No es podrà deixar a xiquets i xiquetes dies solts perquè és necessari garantir la seguretat del grup.
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D’acord amb la situació actual provocada per la COVID-19 i seguint la normativa que marca
la Conselleria de Sanitat, les entrades i les eixides seran escalonades.
- Accés INFANTIL: 9:20h a 9:30h. Per la Casa de la Cultura
- Accés PRIMARIA, ESCOLA D’ESTIU: 9:25h a 9:35h. c/Camí de València
- Accés PRIMARIA, SUMMER SCHOOL: 9:30h a 9:40h. c/Camí de València
-

Eixida INFANTIL: a les 13:20h
Eixida PRIMARIA: a les 13:30h

-

MENJADOR. El primer torn que ho farà Infantil, poden començar a recollir-los a partir de
les 14:30h fins a les 15h. Primaria menjarà en un segon torn i podran recollir-los de 14:50h
a 15h.

Els i les participants i les seues famílies han de complir en els horaris generals i no es
podrà personalitzar ni fer tractaments individualitzats en els horaris d’entrada o d’eixida. No podrà
ni eixir ni entrar en les instal·lacions cap familiar ni persona aliena a l’organització per a
replegar els participants sota cap concepte. Sols es permetran aquells casos que l’organització
requerisca. I serà per a casos de malalties detectades en el transcurs de l’activitat.

PERÍODE DE MATRÍCULA I DOCUMENTACIÓ
INSCRIPCIONS (des del 16 de juny fins al 23 de juny).
.TELEMÀTICA: descarregant els documents de la web municipal i enviant la documentació
al correu electrònic escoladestiu@albuixech.es
PRESENCIAL: a l’Ajuntament d’Albuixech, en horari de 9:00h a 14:00h
CONSULTES I DUBTES al 637435507, en horari de 9:00h a 14:00h, els dies laborals.
Només s’admetran aquelles inscripcions que estiguen degudament emplenades, signades i
que aporten tota la documentació requerida. El pagament de la inscripció es farà mitjançant ingrés
de la quantitat corresponent, en la oficina bancària de CAIXAMAR, al compte ES 22 3058 2139
4827 3200 0025 indicant en el concepte: “Inscripció Escola Estiu/ Escoleta / Summer i el nom i
cognoms del xiquet o xiqueta.
DOCUMENTACIÓ
1) Sol·licitud de matrícula correctament emplenada i signada.
2) Certificat de empresa actualitzat, mes de juny, del pare/mare /tutor que treballe al municipi
d’Albuixech
3) Declaració responsable emplenada i signada.
4) Justificant bancari del pagament.
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PREUS
Els preus de l’Escola son els fixats en l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació
del servei.
Enguany es dona l’opció de poder fer un ús de les activitats i serveis per quinzenes. Així la
primera quinzena va des del dia 29 de juny fins al 16 de juliol, sent 14 dies els que l’usuari podrà
assistir i la segona quinzena de 10 dies des del 19 fins al 30 de juliol. Aquesta diferenciació de dies
es veu reflectit en els diferents preus que tenen cadascuna de les quinzenes.

MATINERA
25€ (usuari empadronat al municipi o pare/mare/tutor treballant en Albuixech).
1a quinzena: 14€
2a quinzena:11€
50€ (usuari no empadronat al municipi).
1a quinzena: 29€
2a quinzena:21€

ESCOLETA D’ESTIU(3 a 6 anys)
105€ (usuari empadronat al municipi
1a quinzena: 61€
2a quinzena:44€

o pare/mare/tutor treballant en Albuixech).

210€ (usuari no empadronat al municipi).
1a quinzena: 122€
2a quinzena:88€

ESCOLA D’ESTIU (6 a 12 anys)
90€ (usuari empadronat al municipi o pare/mare/tutor treballant en Albuixech).
1a quinzena: 52€
2a quinzena:38€
180€ (usuari no empadronat al municipi).
1a quinzena: 104€
2a quinzena:76€

SUMMER SCHOOL (6 a 12anys)
105€ (usuari empadronat al municipi o pare/mare/tutor treballant en Albuixech).
1a quinzena: 61€
2a quinzena:44€

3

210€ (usuari no empadronat al municipi).
1a quinzena: 122€
2a quinzena:88€

MENJADOR
70€ (usuari empadronat al municipi o pare/mare/tutor treballant en Albuixech).
1a quinzena: 41€
2a quinzena:29€
140€ (usuari no empadronat al municipi )
1a quinzena: 81€
2a quinzena:59€

PROTOCOL D'ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA
D’ESTIU AMB MOTIU DE LA COVID-19
MESURES:
1. Control i prevenció de la transmissió
Les mesures que s’adoptaran per garantir la seguretat i higiene als centres
desenvoluparà l’activitat seran les següents:
●

on es

En les entrades i eixides.
Cada participant vindrà acompanyat per un únic familiar, garantint la distància de seguretat
de 1,5 metre per família.
Durant la realització de les mesures preventives prèvies a l’entrada al centre, el progenitor
i/o tutor romandrà en la porta del centre en el moment de l’entrada, mentre el personal
assignat posa en marxa les següents mesures:
-

Pressa de la temperatura. Cas que la temperatura siga superior a 37’5ºC l’alumne no
podrà accedir al centre.
Rentada de mans dels participants amb gel hidroalcohòlic.

●

A l’eixida del centre:
- Desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic.

●

Durant l’activitat:
Higienització de les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic se realitzarà sempre en les
següents situacions:
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-

A l’entrada del centre.
Abans d’entrar a classe, particularment quan se vinga d’una activitat al pati.
Abans i després d’esmorzar.
Abans i després d’anar al bany.
Després d'utilitzar mocador per sonar-se, tossir o esternudar.
A l’eixida de clase.

●

Se realitzarà pressa de temperatura a l’entrada i a les 11h. Cas que siga superior a 37’5ºC
s’avisarà als progenitors o tutors legals perque vinguen a recollir a l’alumne. Igualment
s’actuarà si es detecta tos o dificultat respiratòria. Es mantindrà contacte amb la família per
saber l’evolució coordinadament amb el Centre de Salut, des d’on indicaran les mesures que
cal prendre.

●

Es faran tasques de ventilació diària de les instal·lacions, durant el temps necessari per a
permetre la renovació de l’aire. Es reforçarà la neteja dels filtres d’aire i augmentarà la
ventilació dels sistemes de climatització. NO està recomanada la utilització de ventiladors.
Es mantindrà, sempre que siga possible, les portes obertes mitjançant falques i altres
sistemes per a evitar el contacte de les persones amb les manetes i poms.

●

El material necessari per a les activitats es portarà en una caixa amb el nom el primer dia
de classe, i romandrà a l’escola. Serà material d’ús individual (llapis, goma, maquineta,
colors, regla, cola en barra, pinzell i un saquet o bossa de plàstic amb el seu nom) i els
participants d’ Educació Infantil una muda de recanvi de roba amb braguetes o calçotets.
Tots els dies caldrà que porten l’esmorzar, aigua i gorra en una motxilla prèviament
desinfectada de casa.

●

Tots els dies en finalitzar la jornada- o en tot cas abans de l’inici de l’activitat en la següent
jornada-, se procedirà a la neteja i desinfecció corresponent de tots els espais utilitzats
parcial o totalment, seguint el protocol marcat pel Ministeri de Sanitat. Al llarg del matí se
farà una neteja puntual de les aules i banys. S’aprofitarà l’horari en que el grup tinga activitat
de pati. I oscil·larà entre les 11h i les 12,30 h. Es prestarà especial atenció a les zones d’ús
comú i superfícies de contacte més freqüents, com ara poms de les portes, taules, sòls,
mobles, passamans, penjadors, (1.50) o qualsevol dels desinfectants activitat viricida en el
mercat que hagen sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, tot respectant les
indicacions de l’etiqueta.

●

Les zones on es netegen les mans estaran dotades se sabó i tovalloles de paper. Per a la
desinfecció de les mans es procuraran dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs comuns i
estratègics.

●

Per a cadascun dels casos anteriors(zona de neteja de mans i dispensadors) es disposaran
cartells indicadors de la correcta tècnica de pràctica d’aquestes mesures.
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2. Compliment de mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries
●

És obligat l’ús de mascareta a partir dels 6 anys(i recomanable per a menors de 6 anys),
respectar la distància social de 1’5 m i seguir les mesures d’higiene i seguretat contemplades
a les normes de funcionament de l’escola. L’incompliment reiterat d’aquesta norma pot ser
causa d’expulsió, per un període equivalent a la gravetat de la infracció, sense dret a
devolució de la taxa. És responsabilitat de les famílies subministrar i proveir de quantes
mascaretes siguen necessàries per a les persones participants en l’activitat.

●

És obligat l’ús de mascareta de tots els participants al servei de Matinera i Menjador
perquè compartiran espais comuns diferents grups de convivencia.

●

No es podrà fer un ús esporàdic del servei de Menjador ni Matinera perquè les autoritats
sanitàries ens obliguen a tindre un rigorós control d’assistencia en cas de possible contagi.

●

Les persones participants i els seus responsables legals accepten totes les condicions de
les normes de funcionament, es comprometen a complir-les i en tot moment seguir les
indicacions de les persones responsables de l’escola. L’incompliment de les mateixes
pot ser causa d’expulsió, per un període equivalent a la gravetat de la infracció, sense dret
a la devolució de la taxa.

●

Les persones participants i els seus responsables legals es comprometen a complir els
protocols de seguretat i mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries. L’incompliment
de les mateixes pot ser causa d’expulsió, per un període equivalent a la gravetat de la
infracció, sense dret a la devolució de la taxa.

●

Els monitors recordaran i incidiran tots els dies en les mesures preventives implantades i
instaran al seu compliment pel be i la seguretat de la col·lectivitat.

3. Col·lectius de risc
L’alumnat que presente condicions de salut que els facen més vulnerables per a la COVID19, o que convisquen amb grups de risc: diabetis, malalties cardiovasculars -inclosa hipertensió-,
malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, dones
embarassades o majors de 60 anys, podran acudir al centre, però han de poder acreditar un
informe mèdic autoritzant-ho, i declaració dels responsables legals assumint les possibles
conseqüències en cas de contagi.

4. Adequació i reorganització de les activitats presencials
●

Les activitats en espai tancat s’organitzaran de forma que cada grup tinga un aula assignada
durant tot el mes, que compartirà amb el mateix grup de participants,i amb el
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mateix monitor/a i s’evitarà el màxim possible la interacció i el contacte amb els membres
d’altres grups. La disposició de l’aula permetrà que cada alumne dispose d’una taula i espai
destinat al seu ús i on dipositar el seu material. Mantenint en tot moment els 1’5 m de
distanciament social establert.
●

Les diferents activitats programades a l’aula son tallers i jocs que es realitzen de forma
individual i dinàmiques col·lectives que es puguen fer des del distanciament.

●

Tampoc està permesa la utilització de jocs o elements que provinguen de l’exterior (libres,
pilotes, joguets, etc). En tot moment s’evitarà salutacions o acomiadaments que comporten
contacte físic.

●

Les activitats a l’aire lliure, seran en un espai delimitat i senyalitzat per garantir la distancia
social. El planning general preveurà l’organització dels grups per garantir el número de
participants que realitzen activitat en espai obert alhora. En jocs a l’exterior amb risc de
contacte físic serà obligatori l’ús de la mascareta. En finalitzar l’activitat, tots els membres
del grup han de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a la classe.

●

Donant-nos suport en les noves tecnologies i per a facilitar una comunicació més fluida hem
creat un canal de difusió en Telegram, es diu “Escola i Summer 2021” i convidem a totes
les famílies al fet que s’unisquen a ell.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CASOS D'EMERGÈNCIA O RISC DE
CONTAGI
MESURES DE PREVENCIÓ
1.- Mesures de control i accés a l’activitat: exclusió i vigilància activa de símptomes entre els
participants i els professionals.
- La simptomatologia de sospita compatible amb COVID-19 inclou: febra, tos o sensació de
falta d’aire i tos. Símptomes atípics com a onicofàgia (dolor al tragar), anòsmia (pèrdua de l’olfacte),
agèusia (pèrdua del sentit del gust), dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees.
- Els participants que tinguen esta simptomatologia no poden participar en l’activitat.
- Els participants que han estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que han
estat en el mateix lloc amb un cas de Covid-19 mentre presentava símptomes, a menys de 1’5
metres durant 15 minuts mínim) o compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una
persona afectada de Covid-19, fins i tot en absència de símptomes, per un espai de almenys 14
dies no poden participar en l’activitat.

- Els participants que pertanyen a grups vulnerables o conviuen amb una persona vulnerable
per: edat, per estar embraçada, o patir afeccions mèdiques anteriors (hipertensió arterial, malalties
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cardiovasculars, diabetis, pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió, sí poden participar en
l’activitat, sota la seua responsabilitat. Fet que faran constar per escrit amb una declaració
responsable o mitjançant la presentació d’informe mèdic que certifique l’autorització a la participació.
ACTUACIÓ FRONT A UN CAS CONFIRMAT DE COVID-19 EN L’ACTIVITAT.
- Compromís personal amb les mesures de seguretat i higiene. Els participants i els seus
responsables i tutors legals son els responsables de les seues condicions de salut i del respecte a
les normes d’higiene i prevenció. Queda prohibit acudir a l’activitat amb símptomes o malestar.
- Actuació en cas que una persona participant en l’activitat presente símptomes de cas
sospitós de Covid-19. En la situació actual de transmissió comunitària per la que estem passant
s’ha de tenir en compte que totes les persones amb símptomes compatibles son possibles casos
de Covid19. La identificació se produirà mitjançant observació o notificacions per part dels
participants.
Si un participant presenta símptomes compatibles amb Covid-19, s’informarà a la seua família
o tutors legals, se portarà a un espai separat i se li col·locarà una mascareta quirúrgica. S’avisarà
al Centre de Salut qui serà el responsable de fer la valoració clínica i els tràmits pertinents establerts.
Se seguirà en tot moment les indicacions que el personal sanitari i les autoritats sanitàries realitzen
quant a la suspensió de l’activitat o altre tipus de mesures a adoptar.
- Amb el permís de les famílies o tutors legals, respectant en tot moment el protocol de privacitat i
baix la direcció de les autoritats sanitàries, es farà un rastreig dels contactes de la persona amb
Covid-19 i una avaluació organitzada del risc general (presència o no de símptomes entre els
participants, monitors i personal implicat).
- Seguint les instruccions de l’autoritat sanitària, se podrà decretar la cancel·lació de l’activitat i el
tancament temporal del centre.
- S’informarà a les famílies dels participants la cancel·lació de l’activitat derivant-los als seus centres
sanitaris de referència per a les actuacions sanitàries pertinents.
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