GEXALOC

CURS 2020-2021
Som una entitat d’educació en el lleure sense ànim de lucre que oferim als nens, nenes
i joves l’aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta des de fa més de 45
anys a Sabadell, la nostra ciutat.
La nostra proposta educativa té com a objectiu la formació de ciutadans compromesos i
responsables. Sempre que podem, ho fem en el marc de la natura amb sortides i
campaments...
En el Grup Escolta Xaloc ens dividim en diferents BRANQUES que depenen de l’edat
dels escoltes. Aquestes són: Castors i llúdrigues: 7 -10 anys, Llops i daines: 11-12
anys, Ràngers i guies: 13-14 anys, Pioners i caravel·les: 14-17 anys i Ròvers: 17 i
amunt!

REUNIÓ DE PARES I MARES
Aquest curs les reunions amb famílies
hauran de ser telemàtiques per tal de
complir els protocols establerts i mantenir
la seguretat de tots. Per això la primera
reunió de curs la realitzarem per
videoconferència dividits en branques,
després del primer dia de cau. En breus
rebreu informació de les dates de cada
reunió, on us presentarem el curs, els
monitors, el funcionament general i
podrem resoldre tots els dubtes que
tingueu. És molt recomanable l’assistència
dels pares i mares dels escoltes nous.

INSCRIPCIÓ
A la inscripció adjunta trobareu la fitxa
sanitària, la carta alfa per la protecció de
dades,
l’autorització
d’imatge,
la
d’activitats exteriors als locals i la
informació del pagament. Cal omplir-les
correctament i entregar-les als monitors
el més aviat possible.

C/Zurbano nº2, Sabadell (08201)
www.gexaloc.com gexaloc@gmail.com

Protocol Covid-19 al cau:
Aquí teniu un resum dels punts més importants del protocol que han elaborat Minyons Escoltes i
Guies conjuntament amb la generalitat per a les activitats dels grups escoltes durant aquest curs. El
protocol complet el podreu trobar a la nostra pàgina web i/o preguntant a qualsevol monitor:

Premisses generals:


Les famílies hauran de signar una declaració responsable.



Cal portar mascareta tota l’estona, tant monitors com infants i en tots els espais.



No podran participar els infants i joves que:
o Hagin estat exclosos d’assistir a l’escola per motiu vinculat a la Covid-19.
o Presentin símptomes compatibles amb la Covid-19.
o Hagin tingut contacte amb una persona positiva o una persona pendent del resultat
de la PCR durant els darrers 14 dies

Durant l’activitat:


Es contemplen les branques com a grups estables, sense necessitat de dividir-les en
petits grups.



Cada branca portarà un registre diari dels infants, joves i caps que participin a l’activitat i
el guardarà almenys durant un mes.



Garantirem sempre la distancia mínima de 1,5 metres entre persones.



Haurem de ventilar, netejar i desinfectar després de cada canvi de grup i al acabar
l’activitat.



Si detectem un infant o jove amb símptomes compatibles amb la Covid-19, l’aïllarem i
avisarem a la família immediatament.



Aquest curs no es permet la participació de les famílies en les activitats del cau.

Entrades i sortides:


L’entrada al cau serà com sempre, de 16 a 17h al pati del Miquel Marti i Pol, sempre
amb mascareta.



La sortida es farà a les 20h als locals de la parròquia, esglaonant la sortida de cada
branca en intervals de 5 a 10 minuts per no coincidir.



A l’entrada i sortida del cau una única persona adulta de la unitat familiar podrà recollir
els infants.



Per a parlar amb els monitors, demanem que es trobi un lloc o moment diferent a la
sortida, per evitar aglomeracions a la porta.

PAGAMENT
La QUOTA ANUAL d’aquest curs 2020-2021 és de 110 euros que inclou:
 l’Assegurança
 Material divers que farem servir durant les activitats i sortides de cau, com ara:
- Fogonets i cremadors per cuinar
- Cartolines i paper + estris per dibuixar, pintar o escriure




- Tendes
- Utillatge
- Altres
Les camises, els fulards i les insígnies
No inclou les sortides que s’aniran pagant a mesura que es vagin produint.

Cal fer l’ ingrés de la quota o realitzar una
transferència al compte corrent
del Banc Sabadell:
ES64 0081 0109 10 0001206130
A l’hora de fer l’ingrés us demanem que poseu com a concepte el nom de
l’escolta i la branca, per tal d’agilitzar-nos la feina a l’hora de comprovar
els pagaments.
Un cop fet el pagament envieu el comprovant juntament amb la inscripció al
correu electrònic del cau: gexaloc@gmail.com

Si hi hagués algun problema de pagament o alguna forma de facilitar-lo no
dubteu a parlar amb els monitors per tal de trobar alguna solució.

PROTECCIÓ DE DADES
Nom Escolta:
En virtut del que disposen els articles 4, 5, 6, següents i concordants de la nova Llei Orgànica
15/1.999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, el GRUP ESCOLTA XALOC, posa en el
seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal
així com d’un arxiu documental general que contenen dades personals i que formen part
de la BASE DE DADESGENERAL D’ADMINISTRACIÓ DEL GRUP ESCOLTAXALOC.
Amb la finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment als lícits objectius i l’ideari de l’Associació. Els
destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i
ens associats en els que s’organitza el GRUP ESCOLTA XALOC, així com els estaments
oficials que per llei demanin la cessió de les dades. La negativa a facilitar les dades
demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès en els nostres
serveis.
En tot cas, el sotasignant té dret a exercir els drets d’oposició, accés rectificació i
cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre,
mitjançant el que disposa el R.D. 1.332/1.994 de 20 de juny.
El responsable de la Base de Dades és el GRUP ESCOLTA XALOC. Per a exercir els drets
esmentats i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a la Parròquia de
la Santíssima Trinitat que Xaloc que es troba al carrer Zurbano, nº 2, de Sabadell (08201).
Atenent allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO al GRUP ESCOLTA XALOC per a que tracti les
dades que voluntàriament cedeixo en els formularis acompanyats, d’acord amb el que
disposa la Llei
15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 46/95 de la CE i
2000/31/CE, dins de l’àmbit del lleure del GRUP ESCOLTA XALOC, així com per a que les
pugui cedir a aquelles entitats públiques o privades amb les que tingui concert o contracte
regulador de transferències d’informació sobre persones.

Nom i Cognoms dels tutors
Sabadell,

de

del

Signatura

PROTECCIÓ DEL DRET D’IMATGE
El Grup Escolta Xaloc disposa a Internet d’un espai web (http://www.gexaloc.com), i pàgines a
les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram).Tant en aquesta pàgina web com en aquestes xarxes socials s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individual o en
grup, escoltes realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està
reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge el kraal d’aquest
agrupament demana el consentiment als pares pera poder publicar fotografies on surtin els
seus fills i filles clarament identificables. *(Encercleu la opció escollida)

CONSENTEIXO I AUTORITZO
NO CONSENTEIXO NI AUTORITZO

Jo,
amb DNI
, autoritzo
que la imatge del/de la meu/meva fill/a
pugui/ no pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades pel
cau i publicades a la pàgina web del centre, o a altres publicacions amb fins no
comercials.
Signatura idata,

AUTORITZACIÓ PER A SORTIR DEL RECINTE
Per tal de dur a terme algunes activitat el Grup Escolta Xaloc utilitza places, parcs i altres
espais públics de la ciutat de Sabadell. És per aquesta raó que cal una autorització
expressa dels pares o tutors legals perquè els monitors pugin treure els vostres fills del
recinte de la Parròquia de la Santíssima Trinitat.
Jo,
amb DNI
, autoritzo que el/ la
meu/meva fill/a
pugui sortir del recinte de la Parròquia de la
Santíssima Trinitat, sempre i quan estigui acompanyat pels monitors, per a poder realitzar
diferents activitats pels espais públics de Sabadell durant els dissabtes del
curs 2020 – 2021 del Grup Escolta Xaloc.

Signatura i data,

AUTORITZACIÓ PER A LA MOBILITAT
EN VEHICLES DE MONITORS
Durant el curs 2020-2021 es pot donar el cas en el qual determinades situacions de
necessitat regeixin el transport dels vostres fills en vehicles propis de monitors o
responsables. Per aquest motiu ens cal una autorització dels pares o tutors legals que
ens permeti actuar d’acord amb això en cas de necessitat.

Jo,
amb DNI
, autoritzo a
que el/la meu/meva fill/a
pugui ser
transportat/transportada, en cas de necessitat, en el vehicle propi d’un monitor o
responsable durant el curs 2020 – 2021 del Grup Escolta Xaloc.
Signatura i data,

INSCRIPCIÓCURS 2020-21
DADES PERSONALS
Nom i cognoms ......................................................................................
Data de naixement ......../......../.............
Escola………………………………… Curs………………………
Adreça .......................................................................... Pis....... Porta.......
Població............................................................. C.P. .................................
Telèfon ................................. e-mail pare/mare/tutors/ .......................................
e-mail escolta (si en té)..............................................................
Altres telèfons de contacte en cas de necessitat
...................................................................................................................................................
Nom del pare o tutor ............................................... Nom de la mare o tutor
………………………………………... Professió del pare o tutor ..................................... Professió
de la mare o tutora ………………………………..
Qui té la custodia del menor? (pare, mare, o els dos) ................................................

DADES SANITÀRIES
Malalties important que ha patit? Quan?
…………………………………………………….................................................................
Ha estat ingressat en un hospital? Quan i per quin motiu?
...................................................................................................................................................
Al·lèrgies: Pateix alguna al·lèrgia? Quina? Reacció? Com cal tractar-la?
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Malalties actuals, quins medicaments està prenent (nom, dosi, quan, fins quan)?
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Dieta o règim especials?
......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

Hi ha alguna activitat que no pugui fer? Quina i perquè?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Té alguna necessitat especial psíquica, física o sensorial? Quina?
..............................................................................................................................................................
Sap nedar?............................
Es fa pipí a les nits?……………………
Pateix insomni?..................................................... Es refreda sovint?................................................................

VACUNES
Ha estat vacunat/da del tètanus? ……………………………………
Última dosis: ………………………………………………………..……
Pròxim recordatori: …………………………………………………………….
Observacions.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

AUTORITZACIÓ

Jo, en/na:

amb DNI núm:

i correu electrònic:

com a:pare mare tutor/a

AUTORITZO en/na

de la unitat de
de l’Agrupament Escolta i Guia Xaloc, que pertany a Minyons Escoltes i

Guies de Catalunya (MEG) Demarcació de Vallès/maresme, a participar en les excursions,
campaments d’Hivern, Setmana Santa, d’estiu i en totes les activitats organitzades per l’agrupament,
així com en les activitats de bany i/o natació i cuinar.

Signatura

AUTORITZO / NO AUTORITZO als responsables de les activitats, a proporcionar al meu fill/a els
medicaments Ibuprofeno i Paracetamol en cas de necessitat. Igualment autoritzo a l’hospital i al
personal mèdic per a administrar el tractament necessari pel seu benestar i/o intervenció quirúrgica
inclosa, si fos el cas. Amb el ben entès que contactaran amb nosaltres a la major brevetat possible.

Autoritzo que proporcionin medicaments al meu fill/a: SÍ NO
Paracetamol

Ibuprofeno

4oo mg

4oo mg

5oo mg

5oo mg

1g

1g

Altre quantitat a especificar d’ambdós medicaments …………………………………………………………………….

Autoritzo

SIGNATURA DEL PARE/MARE O TUTOR/A:

Sabadell, ....... de ...................................... del 20......
NOTA IMPORTANT:
A les sortides i excursions s’haurà d’entregar la targeta sanitària original. A més, juntament amb la
inscripció de curs caldrà entregar una fotocopia de la cartilla de vacunes i una altre fotocòpia de la
targeta sanitària.

ANNEX 07 – DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ
AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA
COVID-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que
accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual en/na

...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat
organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin
ocasionar- se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les
actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
 Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na

...................................... per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi
l’equip
de dirigents.

 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na

...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri
l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na
......................................
compleix els requisits de salut següents:
 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea. ) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors a la realització de l’activitat.

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc
per a la Covid-19:
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva
participació en l’activitat.

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat

