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INTRODUCCIÓ
L’Escola d’Estiu 2020 de Museros és un projecte que s’ha hagut d’adaptar a la situació que vivim en
aquests moments, provocada per la pandèmia de la COVID-19. Seguint el protocol sanitari per al
desenvolupament d’activitats de temps lliure i d’oci educatiu dirigides a població infantil i juvenil
als municipis de la Comunitat Valenciana, publicats per la Conselleria de Sanitat, s’han adequat
diferents aspectes: activitats, ràtios, aforaments, etc.
El gran esforç que s’ha hagut de realitzar per a portar endavant l’activitat té com a finalitat la
consecució de dos objectius fonamentals. D’una banda, afavorir la conciliació de la vida laboral i
familiar dels veïns i de les veïnes de Museros i d’altra oferir a la nostra població infantil una
alternativa lúdica i educativa.
Per al correcte desenvolupament de l’activitat, i perquè compte amb totes les garanties, s’ha
decidit l’execució d’un model mixt de gestió amb la participació d’una empresa privada
especialitzada en aquest tipus d’activitat, que assumirà les tasques de coordinació, desenvolupades
per un equip professional, i un equip de monitors i monitores contractats directament per
l’Ajuntament de Museros. L’empresa que coordinarà l’activitat serà Actio Activitats Educatives.
S’han dissenyat un bon nombre d’activitats de tot tipus, adaptades als diferents rangs d’edats dels
xiquets i xiquetes participants i que es podran consultar al lloc web de l’Ajuntament de Museros
http://www.ajunt-museros.com. A diferència d’altres anys, i obligats per la situació de crisi
sanitària en la qual ens trobem, s’ha decidit no programar eixides o excursions fora dels centres
escolars i tampoc s’oferirà el servei de menjador.
L’Escola d’Estiu es farà, si la Comunitat Valenciana entra en fase 3, i si les mesures establides pel
govern ho permeten. L’oferta de places s’adequarà a les estipulades en la normativa quant a ràtios i
aforament màxim. Els continguts d’aquest document seran revisats de manera continua i podran
veure’s afectats per canvis d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

DESTINATARIS
L’Escola d’Estiu Museros 2020 està dirigida a xiquets i xiquetes que durant aquest curs escolar,
2019-2020, han cursat segon cicle d’infantil o d’educació primària.

LLOC DE REALITZACIÓ
Per tal de complir amb els protocols sanitaris pel que fa a les ràtios i aforaments, s’han establert
tres seus principals, una d’aquestes dividida en tres subseus. L’ús del pati es restringirà de manera
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que no compartisquen espais els participants de diferents subseus. Es restringiran també els
accessos i moviments dins dels edificis perquè no interferisquen amb les activitats pròpies de les
instal·lacions i del seu personal, alienes a l’Escola d’Estiu.
• SEU 1. CEIP BLASCO IBÁÑEZ (C/ Major, s/n)
o Subseu 1. Edifici principal. S’utilitzaran cinc aules del primer pis i els banys de la planta
baixa. Tindrà una capacitat màxima de 50 participants. L’accés a la instal·lació serà per
l’avinguda de Blasco Ibáñez (la dels autocars) i accediran a l’edifici per la porta més
pròxima a aquest accés.
o Subseu 2. Pavelló. S’utilitzaran les dues aules i els banys existents al pavelló. Tindrà una
capacitat màxima de 20 participants. L’accés a la instal·lació serà pel carrer de l’Hort de
Xufa.
o Subseu 3. Centre de dia. S’utilitzaran quatre aules (música, 5é, reforç i l’aula del SAE) i
els banys. Tindrà una capacitat màxima de 30 participants. L’accés a la instal·lació serà
per l’avinguda de Blasco Ibáñez (la de la cuina) i accediran a l’edifici per l’entrada més
pròxima a aquest accés. Els participants en aquesta subseu tindran el seu propi pati, el
del Centre Social de Dia.
• SEU 2. CEIP BLASCO IBÁÑEZ (Av. País Valencià)
S’utilitzaran les quatre aules i els banys del primer pis. Tindrà una capacitat màxima de 40
participants. L’accés a la instal·lació serà per l’avinguda de l’Estació i accediran a l’edifici per
l’entrada més pròxima.
• SEU 3. IES MUSEROS (C/ Barraques, s/n)
S’utilitzaran cinc aules i els banys situats de la planta baixa. Tindrà una capacitat màxima de 40
participants. L’accés a la instal·lació serà per l’entrada que del pati i accediran a l’edifici per
l’entrada més pròxima.
Amb tot, l’activitat podrà atendre un màxim de 190 participants. Si el nombre de sol·licituds
registrades superara aquesta xifra, s’acceptarien fins a 190 per rigorós ordre de registre de les
sol·licituds.
La utilització d'aquestes seus i els agrupaments d'alumnat es decidiran una vegada finalitzat el
període d'inscripció i a criteri de l'organització.

HORARIS
Horari general: de dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h.
Horari extraordinari (matinera): de dilluns a divendres, de 7.30 h a 9.30 h.
Aquests horaris es podrien modificar si existira la necessitat d’entrades i eixides escalonades, en
funció del nombre de participants.
Per oferir el servei de matinera serà necessari un mínim de 10 participants que el sol·liciten.

PERÍODE DE MATRÍCULA I DOCUMENTACIÓ
El període de matrícula serà de l’12 al 19 de juny de 2020. La documentació requerida haurà de
presentar-se per registre d’entrada a l’Ajuntament de Museros i podrà fer-se telemàticament o
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presencial. Telemàticament es farà per la seu electrònica. Si s’opta per la modalitat presencial
podrà fer-se a l’Ajuntament de Museros en horari de matí, de 09.00 h a 14.00 h (sense cita prèvia),
o de vesprada amb cita prèvia.
DOCUMENTACIÓ
o Sol·licitud d’inscripció correctament omplida i firmada (amb una fotografia del xiquet o de la
xiqueta).
o Justificant de l’ingrés bancari en concepte d’abonament del preu públic.
La sol·licitud d’inscripció es podrà recollir a l’Ajuntament de Museros. També estaran disponibles
per a la seua descàrrega al lloc web de l’Ajuntament de Museros, http://www.ajunt-museros.com,
en el qual també es podran consultar altres documents com les condicions de participació, les
normes de funcionament, la programació d’activitats de l’Escola d’Estiu i el deure d’informació.
No s’admetran sol·licituds presentades fora de termini ni aquelles que no estiguen correctament
omplides, firmades o que falte part de la documentació requerida.

PREUS
Els preus de l’Escola d’Estiu 2020 seran els fixats en l’Ordenança reguladora del preu públic per la
prestació del servei d’Escola d’Estiu:
o 55 € (primer xiquet o xiqueta), o 27,5 €, en cas de custòdia compartida, per cada pare o mare.
o 45 € (des del segon xiquet o xiqueta), o 22,5 €, en cas de custòdia compartida, per cada pare o
mare.
o 20 € (horari extra de matí), o 10 €, en cas de custòdia compartida, per cada pare o mare.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS I ASSIGNACIÓ A LES SEUS
L’organització dels xiquets i xiquetes participants en grups atendrà als protocols sanitaris vigents en
el moment de començar l’Escola d’Estiu el dia 1 de juliol de 2020. Es distingiran tres rangs d’edats:
o De 3 a 5 anys.
o De 6 a 8 anys.
o De 9 a 12 anys.
El nombre de participants per grups serà el més reduït possible d’acord amb els protocols sanitaris i
amb els criteris habituals en aquests agrupaments, es procurarà respectar els grups classe en el
quals han cursat els seus estudis. En tot cas, serà competència única i exclusiva de l’organització la
constitució d’aquests grups.
L’assignació dels diferents grups a cada seu es farà en funció del nombre total d’inscripcions
registrades, tot procurant minimitzar el nombre de seus a utilitzar.
Una vegada finalitzat el període de matrícula, es comunicarà a les persones interessades el grup i la
seu assignada.
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PERSONAL I PARTICIPANTS
Es garantirà el bon estat de salut dels educadors i monitors. S’assegurarà la disponibilitat
permanentment d’aigua i sabó, i de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, per a la neteja de mans. Així mateix, quan no puga
garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’hauran
d’utilitzar els equips de protecció per al nivell de risc. Els participants hauran d’accedir a l’activitat
proveïts de la seua mascareta de protecció.
El personal encarregat de la neteja farà totes les tasques amb mascareta i guants, i en finalitzar,
realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó.
Les persones treballadores que inicien símptomes es retiraran a un espai separat i es posaran una
mascareta quirúrgica. Contactaran amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i centre de
salut o amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran les seues instruccions.
Pel que fa a l’alumnat, les famílies vigilaran l’estat de salut i faran una presa de temperatura tots els
dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l’alumnat tinguera febre o símptomes
compatibles amb COVID-19, no haurà d’assistir al centre, però sí notificar-ho i contactar amb el seu
centre de salut.
L’alumnat que presente condicions de salut que els facen més vulnerables per a la COVID-19 (per
exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer,
immunodepressió o hipertensió arterial) podran acudir al centre, sempre que la seua condició
clínica estiga controlada i ho permeta i mantiguen les mesures de protecció de manera rigorosa.
Si durant el període d’activitats, una persona participant inicie símptomes (tos, febre, dificultat per
a respirar, etc.) o són detectats pels educadors o educadores o monitors o monitores, serà portada
a un espai separat. Es facilitarà una mascareta quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona
adulta que el cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors. S’avisarà la família perquè
contacte amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s’avalue el
seu cas.

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ
Estarà disponible al lloc web de l’Ajuntament de Museros, http://www.ajunt-museros.com, perquè
les famílies dels xiquets o xiquetes lligen i accepten el document de condicions de participació, el
qual recollirà les condicions que han de complir els participants i els seus responsables per a
utilitzar el servei d’Escola d’Estiu.
A més, se’ls sol·licitarà com a requisit per a participar en l’activitat que facen una declaració
responsable sobre la salut del xiquet o de la xiqueta en els catorze dies previs a l’inici d’aquesta i de
no haver estat en contacte estret amb cap persona amb simptomatologia de la COVID-19. Aquesta
declaració responsable també podran descarregar-la del mateix lloc web o recollir-la a l’Ajuntament
juntament amb el full d’inscripció.
Si durant el transcurs de l’activitat es declarara un cas de contagi en la unitat familiar d’un dels
xiquets o de les xiquetes participants, es comunicarà immediatament a l’organització.
Abans de l’inici de l’activitat, es farà una formació a tota la plantilla de treball implicada, perquè
porten a terme de manera eficaç i coordinada tots els protocols vigents.
A l’inici de l’activitat, els coordinadors i monitors faran una xarrada informativa als menors
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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.
NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Es faran tasques de ventilació diària de les instal·lacions, durant el temps necessari per a permetre
la renovació de l’aire.
Es mantindran, 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.
Es realitzarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, una al llarg del matí i l’altra en finalitzar la
jornada, 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, telèfons, penjadors, etc.
S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) o qualsevol dels desinfectants amb
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 de 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 d’hidrogel) es
disposaran cartells indicadors de la correcta tècnica de pràctica d’aquestes mesures.
Es procuraran papereres amb tapa i pedal o, almenys, sempre hi haurà doble bossa de fem.
Tot element que puga ser utilitzat per a activitats educatives o lúdiques susceptibles d’ús comú o
intercanvi haurà de ser objecte d’higiene i desinfecció per a previndre qualsevol risc de contagi per
intercanvi de qualsevol objecte infecciós.
ACCESSOS I CIRCULACIÓ PER LES INSTAL·LACIONS
Queda a criteri de l’organització la programació de diferents horaris d’entrada i eixida dels
participants per evitar aglomeracions.
Es definiran els sentits de circulació als corredors dels centres educatius.
Per als menors acompanyats de familiars s’assenyalarà una distància de dos metres fins a l’entrada
al recinte on deixaran els xiquets i les xiquetes.

SI ES CONFIRMA ALGUN CAS DE COVID-19 A L’ESCOLA D’ESTIU
Si es donara algun cas confirmat de COVID-19 a l’Escola d’Estiu, es garantirà la privacitat de la
persona infectada, s’informarà de l’existència del contagi a tot el personal implicat, participants,
famílies i educadors, i es procedirà d’acord amb les instruccions que marquen les autoritats
sanitàries en aquests casos. Si així s’indica, es podrà suspendre l’activitat el temps que siga
necessari i se seguiran les indicacions sanitàries per a la possibilitat de reprendre l’Escola d’Estiu.

REGLAMENT INTERN
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Per a garantir un correcte desenvolupament de totes les activitats de l’Escola d’Estiu i la seguretat
del participants és important establir unes normes d’organització, comportament i convivència
d’obligat compliment:
1. No es permetran ni entrades ni eixides fora dels horaris establerts.
2. L’entrada i eixida de la instal·lació s’haurà de fer obligatòriament pels accessos assignats a
cada grup.
3. S’expediran acreditacions a les famílies que serà necessari mostrar al monitor en el moment
de recollir al menor o la menor, que sempre haurà d’eixir de l’Escola acompanyats per un
adult responsable.
4. Els monitors no administraran medicaments als menors.
5. És recomanable que els participants no porten objectes de valor a l’escola, com ara telèfons
mòbils o diners. En cas de pèrdua, l’organització no es farà responsable.
6. Els participants hauran de portar a la seua motxilla:
• Esmorzar i beguda.
• Gorra.
• Muda completa de recanvi per als participants d’educació infantil.
7. Els participants respectaran les indicacions dels monitors.
8. Els primers dies s’establiran les normes de comportament i convivència d’obligat seguiment
pels participants.
9. Els participants hauran de complir totes les normes de seguretat i d’higiene indicades per a
previndre el contagi per la COVID-19.
El fet de no complir aquest reglament pot ser causa d’expulsió de l’activitat.
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