ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL. INFORMACIONS INSCRIPCIONS.
DEPARTAMENT D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE SITGES
GRUPS:
 PSICOMOTRICITAT: P3, P4 i P5 (2017, 2016 i 2015 ). Dilluns i dimecres.
 INICIACIÓ ESPORTIVA: 1r, 2on i 3r de Primària (2014, 2013 i 2012) Dimarts i
dijous.
 PRE-ESPORT: 4t, 5è i 6è de Primària (2011, 2010 i 2009) Dimarts i dijous.
LLOC I HORARI:
CEIP Miquel Utrillo: de 16,30 a 18,00 hores.
CALENDARI DE L’ACTIVITAT: De l’1 d’octubre de 2020 al 22 de juny de 2021.
Seguint el calendari escolar.
INSCRIPCIÓ: A partir del 28 de setembre podeu fer la inscripció per internet (carpeta
ciutadana). Omplir full d’inscripció i Declaració Responsable.
Adjuntar: Fotocopia DNI infant o pare/mare en el seu defecte, fotocopia catsalut,
fotocopia primera pàgina llibreta bancària on fareu la domiciliació, 1 foto. Els ja inscrits
en edicions anterior, si no heu canviat dades no caldrà que adjunteu documents.
PLACES: 20 places per activitat a psicomotricitat, 15 a Iniciació Esportiva i PreEsport. Per portar a terme l’activitat s’haurà d’arribar a un mínim de 8 inscripcions a
l’activitat. En cas d’haver-hi més inscripcions que places, es crearà un llistat d’espera.
PREU CURS 2020 - 2021:



Quota trimestral: (Domiciliació bancària) 60 € trimestrals.
Mútua esportiva: 7,50 € anual. Ingrés al compte ES57 0182 9754 5302 0043
0877 de BBVA (cal fer constar el nom del nen/a que s’inscriu i Escola Esportiva
Municipal).

MATERIAL: Els infants disposen de vint minuts després de l’acabament de l’escola
per berenar. Per tant, li heu de posar una bosseta amb el berenar, quelcom lleuger per
menjar, i beguda en una ampolla hermètica i irrompible (suc, aigua, etc...)
CALÇAT: Els infants de psicomotricitat és recomanable que vagin calçats amb
velcro, ja que treballem els hàbits de treure i posar sabatilles. Així, heu de portar dintre
d’una bossa amb el seu nom unes sabatilles d’ús exclusiu per al gimnàs (tipus Victòria
o xines). Les podeu trobar en qualsevol sabateria. Aquestes romanen al gimnàs fins
final de trimestre per evitar pèrdues i carrega de pes innecessari pels infants. Després
les tornem perquè les pugueu rentar, i al principi del següent trimestre les teniu que
tornar a portar.
VESTIMENTA: És recomanable que sempre portin mitjons, encara que faci calor, i
roba còmoda ( xandall, samarreta de màniga curta a sota ).
Per a més informació us podeu adreçar al Departament d’Esports, trucant al 93894.50.56
MESSURES ANTI-COVID DE L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Mesures en la formació i selecció del personal:
 Tot el personal compleix amb tots els requisits legals i professionals:
titulació, experiència, certificat negatiu d’antecedents de delictes de naturalesa
sexual, etc.
 Abans de iniciar el curs d’extraescolars els tècnics fan una declaració
responsable sobre:

1. El seu estat de salut (no tenir símptomes de la covid-19)
2. No haver tingut contacte amb una persona positiva de covid-19 en els 14 dies
previs a l’inici de l’activitat.
3. Notificar qualsevol canvi en el seu estat de salut


Els monitors/es rebran la formació específica següent:
a. Informació i prevenció en riscos laborals
b. Mesures de seguretat e higiene en l’àmbit esportiu i temps de lleure
c. Mesures preventives, proactives i d’actuació davant el COVID-19
d. Protocols d’actuació

Mesures de protecció específiques durant l’estada a l’activitat





En el moment de completar la inscripció s’haurà de signar per part de la
mare/pare o tutors la declaració responsable que comuniqui l’estat de salut del
participant.



Es recomanable que els infants estiguin al dia de les vacunacions.



No es podrà assistir a l’activitat si l’infant presenta simptomatologia compatible
amb la Covid-19 o té temperatura superior a 37.5º



Cada activitat extraescolar serà un “grup de convivència”, cada grup tindrà
assignat el seu propi monitor/a i els seu propi espai d’activitat.



El monitor serà l’encarregat de recollir els alumnes en el punt de trobada del
seu grup classe



El monitor serà l’encarregat de fer control de temperatura abans de l’inici de
l’activitat.



El monitor serà l’encarregat de higienitzar les mans dels infants amb gel
hidroalcohòlic al inici i final de les sessions.



És obligatori utilitzar mascareta per part dels monitors en espais tancats i en
aquells moments que no puguin mantenir la distància i sigui necessari una
atenció propera.



Ús de la mascareta durant les activitats: a data 10 de setembre, les autoritats
exigeixen l'ús de mascareta als majors de 6 anys en aquelles activitats no
esportives, com a mesura addicional a la distància física. Aquesta mesura anirà
adaptant-se per seguir sempre rigorosament indicacions sanitàries en cada
moment



L’ús de guants serà obligatori en cures de farmaciola.



Si un alumne presenta símptomes compatibles amb covid-19 durant l’activitat,
es seguirà el mateix protocol que té el centre escolar.



Tot i que l’organització ( Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges ),
com l’empresa concessionària del servei ( Needsports ) compleixin la
normativa, el risc de contagi existeix i caldrà declinar reclamar tant a
l’organitzador, com a l’empresa qualsevol responsabilitat en cas de contagi.



Hi haurà, tant per part del Departament d’Esports, com per part de Needsports,
un “Responsable de seguretat i higiene” destinat a aprofundir en les mesures
de protecció, l’actuació en cas de detecció de algú amb simptomatologia
compatible amb la Covid.



Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².



Cal rentar-se les mans abans i després de sessió.



Cal netejar i desinfectar tot el material utilitzat després de cada sessió.



Es prioritzaran les sessions a l’aire lliure.



En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible,
mantenir les finestres obertes durant tota la sessió.

