ESCOLA D’ESTIU ES MERCADAL 2020 - FULL D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ
DATES: del 29 de juny al 31 agost
L’Ajuntament des Mercadal és conscient i coneixedor de les necessitats de les famílies i dels
fiets i fites per aquest motiu ha facilitat tots els recursos per tornar a oferir l’escola d’estiu.
No només com una opció de conciliació familiar, sinó aquest any també, com una opció per a
compensar tot el temps que els fiets i fietes han hagut d’estar tancats a casa. D’aquesta
manera, l’escola d’estiu vol ser un recurs per retrobar-se de manera emocional, segura i
educativa amb els seus amics, amb la natura, amb les activitats didàctiques...
L’organització de l’escola d’estiu anirà a càrrec de l’empresa de serveis educatius Sa Xaranga,
que vetllarà pel bon funcionament del escola i també pel compliment de la normativa de lleure
i la normativa aprovada pel Govern de les Illes Balears amb les mesures per pal·liar els efectes
de la COVID-19 (ordre 4171, de 26 de maig de 2020)
INFORMACIÓ REFERENT A L’ORGANITZACIÓ DEL ESCOLA
HORARI: De dilluns a divendres, de 8 a 14h.
Per a facilitar una entrada i sortida mes escalonada, es podrà entrar des de les 8 fins les 9h. I la
sortida es podrà fer des de les 13 fins les 14h.
UBICACIÓ: Es farà a l’escola Mare de Déu del Toro
GRUPS I MONITORS:
Es faran grups de màxim 10 fiets i fietes, amb un monitor. Els grups funcionaran de manera
independent i no compartiran espais ni material ni monitors.
L’escola d’estiu estarà dirigida per un director de lleure titulat, que supervisarà tots els grups
així com el compliment de totes les mesures.
EDAT: Adreçat a fiets i fietes nascuts entre 2008 i 2016
PREUS:
Del 29 de juny al 31 juliol
Del 3 al 31 agost
Preu per setmana

NO SOCIS AMPA
195€
195€
65€

SOCIS APIMA (10% descompte)
175,5€
175,5€
58,5€

A l’espera de la normativa definitiva que s’aprovi per a la fase de “nova normalitat” es
programaran sortides, excursions, platja...

La programació d’INFANTIL es basarà en activitats, tallers, jocs... amb la temàtica dels LLOPS
que surten als contes infantils.
La programació de PRIMÀRIA es basarà en resoldre MISTERIS i enigmes que hauran de
resoldre com a detectius a través d’experiments, tallers, jocs...
(s’enviarà una programació resum dia a dia a les famílies abans de començar)

1. MESURES DE PREVENCIÓ

-

Es prioritzaran activitats a l’aire lliure
En cas de fer activitats en espais coberts, serà en espais ventilats
L’ús d’espais comuns (com el pati) es farà per torns per cada grup
S’establirà una rutina de neteja de mans de manera freqüent, tant pels monitors com
pels fiets i fietes:
o A l’arribada i a la sortida del centre
o Després d’anar al lavabo
o Després de tossir o esternudar
o Abans i després de menjar

La neteja de mans es farà prioritàriament amb aigua i sabó, però els monitors disposaran de
gel hidroalcohòlic en cas de necessitat.
-

-

-

L’accés al lavabo per a netejar-se les mans es farà de manera ordenada i escalonada.
Es netejaran les superfícies com taules, cadires, poms de les portes... amb productes
desinfectants, triant una marca autoritzada per Sanitat.
Es farà una neteja diària de les instal·lacions, fent especial atenció a les superfícies de
contacte més freqüent.
El material i jocs no serà compartit entre grups.
No es podran dur materials ni jocs de casa, només el berenar i l’aigua que serà d’ús
personal.
En cas de desplaçaments (a peu o en transport públic o discrecional) es farà d’acord a
la normativa vigent en quan a distanciament, ús de mascareta...
Tant els monitors com els fiets i fietes s’hauran de prendre la temperatura abans
d’anar al centre. En cas de presentar febrer superior a 37’5ºC no podrà venir al centre i
haurà de contactar amb el centre de salut.
El director de l’escola d’estiu disposarà d’un termòmetre infrarojos, en cas de
necessitat
En cas de detecció d’algun símptoma en un fiet o fieta, tant ell (si és major de 6 anys)
com el monitor es posaran mascareta i el director es farà càrrec del grup del monitor.
Tant el menor com el monitor aniran a una sala separada del grup i s’avisarà a la
família perquè el venguin a cercar.
En cas que sigui un monitor que presenti símptomes, també avisarà al director que es
farà càrrec del grup. I el monitor anirà a casa seva i avisarà al centre de salut.
Les famílies hauran de notificar (via missatge whatsapp) de les causes d’absència si un
dia no es va a l’escola d’estiu.
A part de l’autorització, les famílies hauran de signar i entregar un full d’acceptació i de
consentiment de participació.

(Divendres 12 de juny és el darrer dia per entregar autorització firmada a la bústia de l’escola)

AUTORITZACIÓ ESCOLA D’ESTIU
Nom del pare o mare: ...................................................................................................
DNI: ………………………………………………………………….....................................................……
Nom del fill/a……………………………………………………..........................……………………………..
Data de naixement del fill/a……………………………............................................................
Telèfons de contacte.....................................................................................................
Al·lèrgies o intoleràncies
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Pren algun medicament (indicar quin) o altres dades d’interès
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 Del 29 juny al 31 juliol

 Del 3 al 31 agost

 Per setmanes (indicar quina)

.........................................................................................................................................................
Firmant aquesta inscripció dono consentiment a la participació del meu fill/a de les activitats
de l’escola d’estiu i accepto les condicions i mesures preses per tal de complir la normativa
relativa a les activitats de lleure i a la prevenció de riscos.
Tinc coneixement de les mesures que s’establiran per complir amb la normativa establerta
SI
NO
Autoritzo a que el meu fill/ a participi de les activitats de l’escola d’estiu des Mercadal,
SI
NO
Autoritzo a que pugui ser fotografiat i gravat durant les activitats
SI
NO
Autoritzo a incloure els telèfons de contacte indicats al grup informatiu de Whatsapp
SI
NO
Autoritzo perquè pugui sortir sol a partir de les 13h.
SI
NO
Autoritzo a les següents persones que puguin venir a recollir el meu fill/a (indicar nom i
llinatge)

Signatura
Es Mercadal, ......................................de...............................2020

Documents a adjuntar:
•

El full d’autorització emplenat.

•

Model d’acceptació de condicions i consentiment de participació en activitats de lleure
educatiu juvenil i infantil

•

Fotocòpia DNI pare/mare

•

Fotocòpia targeta sanitària fiet/fieta

•

Resguard pagament

Pagament al nº de compte: ES91 2100 1885 8602 0004 2030 (indicar nom i llinatge del fiet/a)

El número de Whatsapp informatiu de l’escola d’estiu és 605 815 745
(Us demanem que us el guardeu per tal que us arribin els missatges.)
Clàusula consentiment dades participants
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades
personals aportades en aquest formulari seran tractades per SA XARANGA SC, amb la finalitat de formar intel·lectualment
l’alumne i desenvolupar les seves actituds, habilitats i responsabilitats així com dur a terme les gestions administratives
necessàries.
Els destinataris de la informació que ens estan proporcionant són el personal educatiu i administratiu de l’empresa, autoritzats
degudament per la direcció de l’empresa, i estan subjectes al deure i obligació de secret professional. Es cediran les dades a les
administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyança i l’educació, quan sigui necessari segons legislació vigent. Les seves dades es
tractaran d’acord amb la normativa vigent, sense que puguin utilitzar-se per a finalitats diferents de les aquí autoritzades.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la relació del alumne amb l’empresa. No es comunicaran a tercers, excepte per
obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop
finalitzada la relació amb l’empresa, aquestes dades es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa
sectorial vigent o es suprimiran amb les mesures de seguretat pertinents.
Clàusula captació imatges
De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i el dret a la pròpia imatge (Llei
Orgànica 1/1982 del 5 de maig) els informem que SA XARANGA SC els sol·licita autorització per publicar les fotografies/vídeos
captades durant l’activitat organitzada per SA XARANGA.
Si no ens indica el contrari, aquestes imatges es conservaran degudament protegides i emmagatzemades. No es comunicaran a
tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment
previ. Una vegada les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de
seguretat pertinents.
Clàusula incloure número telèfon al grup d’informació de Whatsapp
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sol·licitem el seu
consentiment per incloure-li en el grup responsabilitat de SA XARANGA SC, amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè a través
d'aquesta aplicació per agilitzar la gestió dels serveis contractats, per a la qual se sol·licita el seu consentiment exprés.
Les seves dades no se cediran a tercers, excepte per obligació legal. Per obtenir més informació sobre la política de privacitat de
WhatsApp, pot clicar en aquest enllaç. Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s'han obtingut i, un cop ja
no siguin necessàries, s'han de mantenir degudament bloquejades, arxivades i conservades durant el temps legalment establert.
Té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigintse a SA XARANGA SC, amb domicili a CARRER NOU, 68 o enviant un correu electrònic a info@saxaranga.es, juntament amb una
fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el
consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la
retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la
normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.aepd.es).

