Inscripció a l’Esit Language School 2020-21

Nom del pare/mare/tutor/a:
Nom de l’alumne/a:
Curs que farà el curs
2020/2021:
Grup al qual es vol inscriure:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

E-mail (IMPORTANT):

Si

l’alumne/a

pateix

cap

al·lèrgia

o

intolerància,

indiqui-la:

___________________________
Autoritza que l’alumne/a aparegui en imatges/vídeos a les xarxes socials/web de
l’escola?

SÍ

NO

Signatura:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE

ESCOLA JOAN XXIII (ESIT)

FINALITAT

Inscripció a l’activitat extraescolar d’anglès.

LEGITIMACIÓ

El tractament és necessari per l’execució d’un contracte del que l’interessat és part o per l’aplicació a petició
d’aquestes mesures precontractuals. El tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament. L’interessat presta el seu consentiment per una o vàries finalitats
específiques.

DESTINATARIS

No es cediran dades a tercers, tret obligació legal.

DRETS

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets, pels mitjans establerts.

OPCIÓ TELEMÀTICA:
https://forms.gle/Db9wghmrDD29ub7K8

PROTOCOL D'ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER LA COVID-19

Donada la situació generada pel coronavirus SARS-*CoV-2 i la necessitat d'adaptar aquest tipus
de serveis i projectes a la nova normalitat que estem vivint i per la qual haurem de passar
durant els pròxims mesos, hem adequat les activitats extraescolars a les noves demandes i
necessitats.
Aquestes adaptacions abasten tot el procés, des de la mateixa selecció i assignació del
personal al projecte fins al tancament i l'avaluació d'aquest, establint mesures preventives,
proactives i de reacció i actuació.

Selecció i formació del personal
Tot el nostre personal compleix amb tots els requisits legals i professionals:
•
•
•
•
•


Han emès una declaració responsable sobre el seu estat de salut.
Han adquirit un compromís de notificació diària del seu estat de salut al seu
responsable directe.
Han acceptat el document de mesures d'higiene i prevenció obligatòries.
Han acceptat les condicions de treball extraordinàries.
El nostre personal ha rebut la formació específica “Mesures preventives, proactives i
d'actuació davant el SARS-*CoV-2”.
L’ús de mascareta és obligatori durant tota l’activitat.

Requisits per a la participació en les activitats
L'actual situació exigeix establir una sèrie de requisits de participació que assegurin la
seguretat individual i del grup.
Aquelles persones que presentin simptomatologia compatible amb el coronavirus:
temperatura superior a 37,5 °C, tos, dificultat respiratòria, congestió nasal, diarrea, cefalea,
vòmits, erupció cutània d'origen desconegut, pèrdua d'olfacte o gust i malestar general
(letargia, confusió…), no podran participar en les activitats.
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Preparació prèvia d'espais i materials

L'escola ha dut a terme preparacions i adaptacions prèvies dels espais i materials per a
assegurar que es compleixen amb totes les mesures de seguretat i higiene. Aquestes accions
es concreten en:
•

Adaptació de l'espai físic.

•

Neteja i desinfecció.

Organització de grups, espais i torns
S'han pres les següents mesures en relació amb els grups, espais i torns:
•

S'ha fixat la ràtio d'1 monitor/per cada 10 participants màxim.

•

Només hi ha 1 monitor/per cada grup, assegurant-se així el distanciament social i de
seguretat, encara que podrà explicar-se amb monitors/as de suport quan l'activitat així
ho requereixi.

•

S'adequaran les activitats per a evitar el contacte en la mesura que sigui possible.

•

Els grups s'han distribuït per etapes educatives en aules alternes i separades.

•

Se supervisaran i organitzaran els usos del bany sota la supervisió del monitor/a, per a
assegurar un aforament i una distància interpersonal assegurances i un ús responsable
d'aquests.

•

Es ventilaran les aules diverses vegades cada hora, mantenint portes i finestres
obertes.

•

Es limitarà, en la mesura dels possible, el contacte amb els altres grups.

•

Les inscripcions, per tal de garantir la protecció del grup estable només poden fer-se al
inici de cada trimestre, és a dir, a finals de setembre, a finals de desembre i a finals de
març.

Desenvolupament de les activitats
Pel desenvolupament de les activitats, se seguiran les següents mesures generals, les quals
s'adaptaran a les característiques específiques de cada activitat i del grup:
• Els primers minuts de cada dia es dedicaran a recordar, amb cada grup, les mesures d'higiene
i seguretat a través de vídeos, dinàmiques i jocs.
• Els monitors i monitores s'asseguraran que els nens i nenes compten amb els equips de
protecció individual i tinguin accés a solucions hidroalcohòlica.
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• S'evitarà, en la mesura que sigui possible, l'ús de materials compartits durant l'activitat. En
cas que sigui necessari utilitzar-los, es desinfectaran després del seu ús.
• L'ús de màscara serà obligatori en alguns moments i en llocs tancats i amb múltiples
persones.
• Es mantindrà la distància interpersonal en tot moment.
• S'evitaran les salutacions amb contacte físic.
• Es rentaran les mans sovint amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohólica. En concret:


En entrar a l’activitat



Abans d'anar-se a casa.



Sempre que utilitzin el bany, tussin o se sonin els mocs.



Després d'utilitzar objectes bruts o compartits.

Les sortides en finalitzar l’activitat

• Els monitors de cada activitat s'encarregaran de traslladar al menor a l'espai corresponent
d’entrega als pares, que hauran d’esperar fora del recinte.

Coordinació d’activitats extraescolars
Escola Joan XXIII
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