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Es obligatòria la lectura de tot el document.
Important que cada participant duga gorra, crema solar, una botella d’aigua (ja
que les fonts estaran inhabilitades) i l’esmorzar de casa, a més de tovallola i roba
de canvi.
Per mesures d'higiene és molt recomanable, que cada alumne enguany porte un
estoig amb llapis, goma d'esborrar, maquineta, pintures, retoladors, llapis, tisores i
pegament.
Ús de màscara obligatori per al moment de l'arribada al matí i recollida o en
qualsevol moment que no puguem mantindre la distància de seguretat.
Hi haurà gels hidroalcohòlics a la disposició dels alumnes.
L'aforament de l'escola queda reduït a 90 alumnes (30 places per a infantil i 60
places per xiquets/es d’entre 6 i 14 anys) i els grups seran de 10 alumnes per
monitor, ràtio per davall com a marca la resolució de 13 de juny d 2020, de la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix
el pla de transició en la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19, dels serveis i programes de l'Institut Valencià de la Joventut i de les
activitats i instal·lacions de temps lliure i oci educatiu compreses en el seu àmbit de
competències [2020/4515].
El cost mensual total de la plaça per alumne és de 250€, l’Ajuntament de Xixona
subvenciona fins 110€ per cada una de les places.
MENSUALITAT
◦ Primer fill/a 140€
◦ Segon fill/a 120€
◦ Tercer fill/a 80€

•

•

•
•
•

QUINZENA
◦ Primer fill/a 95€
◦ Segon fill/a 75€
◦ Tercer fill/a 50€

La reserva de plaça serà efectiva quan es confirme el pagament, ja siga per
bizum o enviant per whatsapp amb el justificant de la transferència bancària en el
moment del pagament. Es respectarà l’ordre d’entrada de cada transferència.
Els objectes personals de cada alumne es guardaran mantenint la distància amb la
resta i en l'hora de l'esmorzar de manera escalonada cada alumne agafarà la seua
motxilla per a esmorzar amb el mateix grup que realitza les activitats durant el dia,
que serà el mateix grup durant tota la seua estada.
L'arribada i l'eixida sempre es farà de manera escalonada per a mantindre les
distàncies de seguretat entre ells.
El formulari i l’acceptació de les condicions es pot completar informàticament
mitjançant un ordenador i s’ha d’enviar al correu electrònic: info@adakabiles.com
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al 666 504 576.
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INSCRIPCIÓ ESCOLA-CAMPUS XIXONA 2020
ALUMNE/A
DNI

DATA DE NAIXEMENT

EDAT

PARE, TUTOR/A

DNI

MARE, TUTOR/A

DNI

TELÈFONS DE CONTACTE
L’ALUMNE/A ÉS AL·LÈRGIC A ALGUN MEDICAMENT, ALIMENT, PICADURA D’INSECTE O
ALTRE?

MENSUALITAT
FILL/A 1 (140€)

FILL/A 2 (120€)

1ª QUINZENA

2ª QUINZENA

FILL/A 1 (95€)
TALLA CAMISETA

FILL/A 3 (80€)

FILL/A 2 (75€)
EXCURSIÓ

FILL/A 3 (50€)
ARREPLEGADA A L’HORA

FORMA DE PAGAMENT (en el concepte posar el nom i cognoms de l’alumne/a)

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA Banc Sabadell (ES80 0081 1336 7600 0675 3581)
BIZUM
•
•

666 504 576

El xiquet/a que s’inscriga solament a la primera quinzena i vulga continuar realitzant el campus en la segona
quinzena (sempre que queden places), haurà d’abonar l’import integre de la mensualitat.
Omplint aquesta inscripció autoritzes a ADA Kabiles a recollir, captar i publicar les imatges del meu fill o filla a la
web, revistes cartells, etc. que l’associació edite a fi de difondre les activitats, segons la normativa vigent en
matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 720/2007 de desenvolupament de la LOPD) i el
dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig)
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MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D'OCI EDUCTIU JUVENIL I INFANTIL
amb núm. De DNI/NIE
Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l'interessat (menor d'edat)

amb núm. De DNI/NIE
Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d'adaptació:

SI

NO

Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren en l'encapçalament
(l'interessat) participe en les activitats de l'organització exposada, per això he llegit amb detall la informació
proporcionada per la pròpia organització i accepte les condicions de participació, expresse el meu compromís amb les
mesures personals d'higiene i prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID-19
atenint que l'entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i obligacions.
(Marque's el que procedisca)
Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grup de risc
Declare que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb l'autorització de l'equip sanitari per a
poder participar en les activitats
Declare que la persona interessada coneix les mesures extres de protecció i higiene
Compromís de revisió diària de l'estat de salut i raó d'absència
Em compromet a prendre diàriament la temperatura al/la participant, i en el seu cas, notificar l'absència (a través del
mòbil o un altre mitjà establit)
Declaració d'haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l'organització sobre l'adaptació de
l'activitat a la COVID-19
He llegit i accepte els compromisos continguts en el Document de Mesures i recomanacions per a l'entitat
promotora i l'equip educatiu d'activitats d'oci educatiu durant l'estiu 2020.
Consentiment informat sobre COVID-19
Declare que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents anteriors, sóc
coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/la participant i per a les persones que conviuen amb ell/ella, la
participació de l'interessat/a en l'activitat en el context de desescalada o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia
responsabilitat, atenint que l'entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i obligacions

Xixona, a

de

de 2020
Fdo:
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ I DE MESURES HIGIÈNICO-SANITÀRIES ESCOLACAMPUS XIXONA 2020
Seguint les recomanacions sanitàries, s'han implantat els protocols adequats, amb els quals
ja estem treballant per a la correcta i segura realització de l’Escola-Campus Xixona 2020.
La seua lectura i aplicació és obligatòria per a tots els participants, per a poder
garantir les mesures higièniques i sanitàries necessàries.
Ens basem en diferents normatives que desenvolupen projectes d'oci i temps lliure oferint
a xiquets, joves i famílies alternatives lúdic-educatives en el medi natural i urbà.
Plantegem una bateria de protocols i mesures higienicosanitàries que oferisquen als
nostres participants un espai protegit en el qual puguen gaudir durant la seua estada.
Aquest protocol, elaborat per la direcció de l'empresa conjuntament amb l'ajuntament, té
com a objectius garantir la seguretat, protegir la salut i minimitzar el risc de contagis entre
els participants en activitats d'oci educatiu en l’Escola-campus Xixona 2020. Pretenent que
les activitats siguen el més viables, segures, còmodes i reals possible, sense que perden la
seua essència i es puguen realitzar en òptimes condicions. Per a realitzar la nostra activitat
amb la major normalitat possible fent un especial recalcament en la prevenció
HigiènicoSanitària.
L'objectiu és oferir la nostra experiència i professionalitat desenvolupant activitats d'estiu
que realitzen una labor de conciliació familiar.
El present pla de contingència es desenvolupa per a l’Escola-Campus Xixona 2020:
Data d'elaboració del pla: Xixona, 05 de juliol de 2020.
EMPRESA
CIF
TELÈFON
PERSONA
RESPONSABLE
ESCENARI
D’EXPOSICIÓN
AL COVID-19
ACTIVITAT

ADA KABILES
G-54459672
666504576
Ainhoa López Guillén
Escenari 3: baixa probabilitat d’exposició
Animació infantil i juvenil en activitats d’oci i
temps lliure

Nº
11
TREBALLADORS
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El protocol està dividit en 5 punts:
A) Mesures prèvies a adoptar, tant per l'organitzador, com pels participants.
B) Mesures aplicables durant la realització de l’Escola-Campus Xixona 2020.
C) Manteniment, higienització i control d'espais comuns.
D) Protocol davant un possible positiu.
E) Símptomes freqüents compatibles amb COVID-19.
A) Mesures prèvies a adoptar:
Participants i equip responsable (coordinació i monitores) Com a norma comuna i punt de
partida, se seguiran les recomanacions de bones pràctiques del Ministeri de Sanitat a
l'hora d'evitar contagis entre els participants. Aplicarem unes normes extraordinàries
d'higiene diària i de convivència adaptades a la nostra activitat:
Correspon a l'organització:
 Desinfecció d'espais i material a utilitzar.
 Instal·lacions: Higiene de totes les ubicacions.
 Monitors: Formació, normes i controls. Es realitzarà una formació a tota la plantilla
de treball implicada a l'escola d'estiu perquè duguen a terme, de manera eficaç,
tots els protocols vigents en aqueix moment. Cada tipus de treballador ha de
conèixer de manera exhaustiva l'àrea que li competeix com també la de la resta
d'actuacions.
 Activitats: Seguretat, neteja i distància de seguretat.
 Elaborar i comunicar als participants el protocol sanitari.
Correspon als participants:
• Conèixer les normes i protocols sanitaris.
• Realitzar la declaració responsable sobre la salut del xiquet/a en els 14 dies previs
a l'inici de l'activitat. Aquesta declaració és un requisit indispensable per a poder
participar en l'activitat. En cas de no entregar aquest document, l'alumne/a no
podrà accedir al campus.
• En cas de no assistir al campus, s'avisarà a la coordinadora, indicant els motius
pels quals no assistirà.
• OBJECTES PERSONALS: Tot ha de vindre en una /dues bosses de roba gran
(aconsellable per a la seua rentada a casa) o motxilla gran, que ha d'incloure el
material necessari per al transcurs de la jornada , com a tovalloletes, i tovalloles per
al canvi o per a assecar-se dels jocs, esmorzars, botelles d'aigua...Igual que els
materials que se sol·liciten per el/la professional per al treball diari, ja que s'evitarà
en la mesura del possible compartir objectes d'ús personal com a llapis,
retoladors...Tot material d'ús comú ha de netejar-se una vegada utilitzat.
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B) Mesures aplicables durant la realització de l’Escola-Campus Xixona 2020.
S'estableixen les següents mesures per a l'accés i participació diària al Campus esportiu:
• Presa de temperatura a casa: Les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran la
presa de temperatura de l'alumne/a tots els dies abans d'eixir de casa per a anar al
campus. Si el xiquet/a tinguera febre o símptomes compatibles amb COVID-19 no
haurà d'assistir, però sí que notificar-lo i contactar amb el seu centre de salut.
• Organització i distribució dels grups:
◦ La realització d'activitats es donaran dins dels espais cedits per l'Ajuntament de
Xixona, si hi haguera possibilitat de realitzar alguna fóra com a complementària,
se seguiran els protocols establits per a cadascuna d'elles: o Turisme Actiu o
Museus i exposicions o Edificis públics o de Patrimoni o Parcs d'aventura o
zoològics o Piscines.
◦ PERÍODE: Començament de l’Escola-Campus Xixona 2020, del 13 de juliol
fins al 7 d'agost de 2020. La inscripció i abonament del contractat es
formalitzarà abans del divendres 10 de juliol de 2020, en el cas de disposar de
places lliures, s'admetrà l'accés fins a cobrir aforament.
◦ L'activitat s'organitzarà i desenvoluparà en espais clarament separats, per
subgrups de fins a 10 participants (màxim) més el monitor/a, estant les seues
relacions socials restringides a aquest equip. Durant tot el mes, el xiquet/a
estarà sempre amb el mateix monitor. En cas de coincidir amb un altre grup en
algun trasllat o en un espai tancat, els xiquets/as majors de 6 anys hauran de
fer ús de màscara higiènica.
◦ Els grups estaran dividits per edats i es reagruparan de manera mixta.
◦ Comptarem amb un monitor de seguretat, que estarà alliberat i serà l'encarregat
de vetlar pel compliment de les normes en tot moment.
• Flux de trànsit.
◦ L'entrada al campus es realitzarà sempre en horari de 8:50h a 9:30h,
escalonadament.
▪ Grups de l'1 al 3
• De 08.50 – 09:00h: grups 3.
• De 09.05 – 09:15h: grups 2
• De 09.20 – 09:30h: grup 1.
▪ Grups del 4 al 9
• De 08.50 – 09:00h: grups 4 i 5.
• De 09.05 – 09:15h: grups 6 i 7.
• De 09.20 – 09:30h: grups 8 i 9.
▪ En el cas que algun/a participant no arribe a l'hora d'entrada, haurà
d'esperar-se a les 9:30h per a poder entrar, ja que tindran prioritat els/les
alumnes/as que arriben a la seua hora.
◦ Tots els alumnes/as majors de 6 anys i els seus acompanyants, hauran de
portar màscara higiènica durant el procés d'entrada, havent de mantindre una
distància de seguretat de 1,5 metres amb els altres participants.
◦ L'entrada a l'escola es realitzarà per la porta principal del CEI Ángeles
Custodios (guarderia, Plaça del Convent), per als alumnes dels grups de l'1 al 3;
i per la porta principal del Camp de Futbol (C/ d’Antoni Galiana i Moltó), per als
alumnes dels grups 4 al 9, segons l'horari descrit anteriorment .
▪ En arribar a la porta d'entrada principal, es procedirà a la desinfecció de les
mans i es prendrà la temperatura. Una vegada realitzat l'anterior, una
ORGANITZA:
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monitora els acompanyarà al seu grup. El pare/mare o familiar no es podrà
quedar acompanyant al xiquet/a una vegada entregat al seu monitor.
▪ Si un participant no passa el control de seguretat, serà entregat de nou a la
família i no podrà accedir al campus.
◦ Eixida del Campus, s'estableix l'horari d'eixida entre la 13:50h i les 14:30h.
▪ Grups de l'1 al 3
• De 13.50 – 14:00h: grup 1.
• De 13.50 – 14:00h: grups 2.
• De 14.05 – 14:15h: grups 3.
▪ Grups del 6 al 9
• De 13.50 – 14:00h: grups 4, 5 i 6.
• De 14.05 – 14:15h: grups 7, 8 i 9.
▪ Si per motius de treball no poden recollir als seus fills/as a l'hora estipulada,
s'assenyalarà en la inscripció a l’Escola-Campus Xixona 2020. Es tindrà en
compte, ja que el protocol d'eixida no és tan exigent com el d'entrada a les
activitats.
◦ Els alumnes i acompanyants majors de 6 anys, hauran de fer ús de la màscara
higiènica.
Realització de les activitats i distribució en les instal·lacions:
◦ A l'inici de l'activitat, els coordinadors i monitors faran una xerrada informativa
als menors participants, sobre com complir les mesures de seguretat i
prevenció. Es posarà l'accent principalment en la responsabilitat individual i la
importància de seguir les normes d'higiene i convivència.
◦ Durant les activitats, sempre que no siguen esportives, si no es pot mantindre la
distància de seguretat, s'haurà de fer ús de la màscara higiènica.
◦ No es podrà fer ús de les fonts d'aigua potable.
◦ Per mesures d'higiene és MOLT RECOMANABLE, que cada alumne enguany
porte un estoig amb llapis, goma d'esborrar, maquineta, pintures, retoladors,
llapis, tisores i coles.
◦ Cada monitor o personal, utilitzarà el seu material de treball: bolígrafs, llapis,
carpetes...Evitant en tot moment compartir-los.
◦ Es desinfectarà el material abans i després del seu ús segons indica el protocol.
◦ Cada grup tindrà un material assignat per dia per al desenvolupament de les
activitats. Amb la seua prèvia i posterior desinfecció.
◦ Evitar materials aquosos o no es realitzaran activitats que impliquen compartir
menjar, agafar objectes amb la boca o similar.

C) MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS
• Materials i productes de neteja:
◦ Guants de làtex o nitril.
◦ Màscares segons llocs i normativa.
◦ Lleixiu (1.50) Fer una aplicació directa (a raig sobre la superfície o en el paper)
en comptes de polvoritzar (per a no alçar partícules)
◦ Peròxid d'hidrogen (1:100) Fer una aplicació directa (a raig sobre la superfície o
en el paper) en comptes de polvoritzar (per a no alçar partícules)
◦ En superfícies que no s'ha d'utilitzar lleixiu; s'utilitzarà etanol.
◦ Resta de productes de neteja, segons la Llista de Virucitat segons el Ministeri
de Sanitat
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◦ Sabó.
◦ Papereres de pedal i bosses de fem.
◦ Dispensador de sabó.
◦ Dispensador de paper d'un sol ús.
Higienització d'espais comuns
◦ Situar dispensadors de gel desinfectant i paper de mans.
▪ Entrada guarderia (1).
▪ Entrada camp de futbol (2).
▪ Amb cada monitor/a (10).
◦ Higienització diària dels espais.
◦ Augmentar la freqüència de ventilació diària dels espais.
◦ Higienització diària de resta de superfícies posant l'accent principalment en
poms, baranes o superfícies.
◦ Col·locació de papereres amb doble bossa per a facilitar la seua recollida diària.
◦ No es permetrà l'ús lliure de les fonts d'aigua pels participants. Els participants
hauran de portar la seua pròpia botella d'aigua.
Organització i neteja en les instal·lacions
◦ S'establiran zones d'entrada i eixida diferenciades a l'espai on es duran a terme
les activitats.
◦ Desinfecció diària de material esportiu a usar.
◦ Neteja diària d'instal·lacions esportives, banys i zones comunes.
◦ Rotació entre pistes i instal·lacions interiors i exteriors per a cada activitat.
◦ Respecte i control dels entrenadors de la distància social en totes les activitats.
◦ Cada grup tindrà el seu espai assignat.
◦ Diferents horaris en cada grup per a no coincidir amb altres grups.
Altres mesures a tindre en compte:
◦ Les portes de l'entrada ( en horari d'obertura) i les altres portes ( com les de les
aules o sales) estaran obertes per a evitar tocar les manetes.
◦ Les classes i els despatxos es mantindran amb la finestres obertes mentre es
treballe dins.
◦ Tot el material de protecció estarà situat en un lloc accessible i amb cartells
indicadors. PUNT HIGIÈNIC.

D) Protocol davant un possible positiu:
En el cas que una persona participant/alumne inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a
respirar, etc.) o siguen detectats per personal del centre, durant el període d'activitats:
1. Se li portarà a un espai separat (Menjador col·legi).
2. Se li facilitarà una màscara quirúrgica a l'alumne/a i una altra per a la persona
adulta que li cuide fins que arriben els seus pares/mares o tutors.
3. S'avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el
telèfon de referència 900300555, perquè s'avalue el seu cas.
4. S'informarà de l'existència d'un positiu a la resta de participants/*staff amb els quals
va tindre contacte.
5. Es podrà decretar la cancel·lació de l'activitat i tancament temporal del centre per a
la seua desinfecció D'altra banda, si durant el transcurs del campus, es detecta el
contagi d'un familiar d'un participant, deurà serà comunicat immediatament a
l'organització del campus.
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E) Símptomes freqüents compatibles amb COVID-19
Els símptomes més freqüents compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i sensació
de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte,
esgarrifances, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. Els
símptomes solen aparèixer de sobte.

GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES
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