ANUNCIO DE APROBACION E CONVOCATORIA DAS BASES XERAIS REGULADORAS PARA

A PARTICIPACIÓN NO CAMPAMENTO MUROS CONCILIA PARA O NADAL 2021/22

Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Muros do 3 de decembro de 2021 aprobáronse as
bases xerais e convocatoria para a participación no campamento Muros Concilia para o Nadal 2021/22 e
que se transcriben a continuación

BASES XERAIS REGULADORAS PARA A PARTICIPACIÓN NO CAMPAMENTO MUROS
CONCILIA PARA O NADAL 2021/22

OBXETO DA CONVOCATORIA
a Concellería de Servizos Sociais e CIM xunto co departamento de Cultura e Deportes do
Concello de Muros propón fomentar e facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
mediante a prestación dun servizo de calidade con persoal especializado para a realización de
actividades e atencións dirixidas ás nenas e nenos durante o período de Nadal.
A través do Concilia Nadal, as nenas e nenos participantes aprenderán mediante diferentes
actividades como mellorar e actuar para cambiar o seu contorno máis próximo dende o punto
de vista persoal, ambiental, deportivo e social.

1. PRAZO DE SOLICITUDE
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1.1. O prazo de solicitude de inscrición nos campamentos establécese do seguinte xeito:


Solicitude de inscrición: do 3 ao 17 de decembro (ambos incluídos).



Sorteo: 21 de decembro (en presenza da Secretaría municipal no suposto de que o
número de solicitudes supere ao número de prazas dispoñibles).

1.2. Para solicitar a inscrición nos campamentos de Nadal deberá cubrir o formulario específico
de solicitude, só un formulario por familia, no seguinte enlace:
https://forms.gle/511HSMzGeUhPmTU17
1.3. A adxudicación pode ser:


Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles.



Por sorteo, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas
dispoñibles. O sorteo será por familia.

Así mesmo, dará lugar a unha lista de espera.
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1.4. Terán prioridade os/as nenos/as empadroados/as no Concello de Muros. No caso de que
non se completaran as prazas, estas poderán ser ocupadas por nenos/as non empadroados/as
no Concello de Muros.

2. IDADES E HORARIO
2.1. Idades


Nenas/os nadas/os nos anos:
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009

2.2. Número de nenos/as por lugar: máximo de 20
2.2. As datas establécense do seguinte xeito:


27, 28, 29, 30 de decembro 2021



3, 4, e 5 de xaneiro 2022

2.3. Horario:


Entrada: 9,30 h



Saída: 13,30 h

2.4. Lugares:


Muros: pavillón de Miraflores



Esteiro: pavillón Xosé Lago

2.5. Información:


Departamento de Servizos Sociais no número de teléfono 981 762 465.



Casa de Cultura 981 762 294.
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3. REQUISITOS
3.1. Para poder asistir aos campamentos é preciso:


Nacer nalgún dos anos correspondentes ás diferentes quendas.



Non padecer ningunha enfermidade que lle impida practicar deporte.



Cumprir as medidas de prevención COVID-19 establecidas polas autoridades
sanitarias e polo Concello de Muros.



Priorizar aos nenos e nenas daquelas unidades familiares na que ambos proxenitores
teñan vixente unha relación laboral en horario de mañá asinando unha declaración
responsable.
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3.2. Calquera circunstancia que non apareza nestas bases será tratada de maneira individual,
previa solicitude da persoa interesada (así como calquera circunstancia de carácter especial
que se puidera producir).
3.3. No caso de que o/a neno/a padeza algunha necesidade especial farase constar na
solicitude de participación.
3.4. O pai e nai ou titor/a deberá asinar a pertinente autorización de participación nos
campamentos, así como a declaración responsable que garanta que durante os 14 días previos
á entrada no campamento o/a menor non tivo tose, febre, cansazo ou falta de aire, nin estivo
en contacto con ninguén con esta sintomatoloxía.

4. EQUIPO RECOMENDADO


Equipamento deportivo /roupa cómoda



Mochila pequena



Botella de auga e unha pequena merenda para a media mañá (todo etiquetado co
nome do/a participante)



Máscara

5. PUBLICACIÓN DAS BASES
Mediante resolución da Alcaldía estas bases serán publicadas na páxina web municipal,
www.muros.gal.

Muros, na data da sinatura dixital
A Alcaldesa
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María Inés Monteagudo Romero
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PREVIR A POSIBILIDADE DE CONTAXIOS
POR COVID-19 NO CAMPAMENTO DE CONCILIACIÓN DE NADAL 2021
Para previr a posibilidade de contaxios do COVID-19 valorarase pormenorizadamente
a posibilidade de participación, seguindo as seguintes medidas:
1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN











Garantirase o cumprimento dos protocolos de seguridade vixentes na data de
realización da actividade (medidas persoais de hixiene e prevención
obrigatorias); así como, a intensificación das tarefas de limpeza e desinfección
dos espazos e materiais.
Os/as profesionais a cargo dos campamentos velarán pola seguridade da
actividade mediante o control diario da saúde de cada participante á entrada
das instalacións e polo adecuado cumprimento de todos os protocolos e
normas de seguridade establecidos.
Tomarase o control da temperatura dos/as participantes e rexistrarase nunha
folla de control.
Os/as proxenitores/as ou titores/as dos/as participantes deberán
responsabilizarse da súa situación particular fronte ao COVID-19, de tal forma
que se alguén presenta sintomatoloxía asociada co COVID-19 non acudirá e
contactará co servizo de Deportes do Concello de Muros.
A/o nai/pai/ ou titor/a presentará unha declaración responsable (no modelo
establecido) que garanta que durante os 14 días previos á entrada no
campamento o/a menor non tivo tose, febre, cansazo ou falta de aire, nin estivo
en contacto con ninguén con esa sintomatoloxía.
Unha vez finalizado o campamento, as familias comunicarán ao Concello de
Muros se se dá un caso positivo de COVID-19 no/a participante durante os 14
días posteriores ao remate da actividade.
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2. ACTUACIÓN ANTE SÍNTOMAS DUN POSIBLE CONTAXIO POR COVID-19


No caso que durante a realización da actividade se declarase un caso de
contaxio por COVID-19 na unidade familiar dun/dunha participante ou
monitor/a, comunicaráselle directamente ao Concello de Muros. O Concello de
Muros comunicaralle a situación aos servizos sanitarios e seguirá o
procedemento indicado por estes.



Ante a aparición de síntomas unha vez na instalación e/ou durante o
desenvolvemento da actividade, o/a participante en cuestión, deberá
interromper a actividade informando ao/á monitor/a, así como manter a
distancia e medidas de seguridade establecidas previamente.



Tras a presenza de síntomas como febre, tose e dificultade respiratoria, o/a
monitor/a deberá chamar ao 061 ou ao 900 400 116 (segundo proceda) e
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seguir as instrucións das autoridades sanitarias, así como a familia para que
sexan conscientes da situación.


No caso de que os servizos sanitarios aconsellen a un/unha participante, tras a
súa avaliación, o illamento por posible sintomatoloxía relacionada coa COVID19, os familiares recollerano/a nun prazo máximo de 2 horas.



Paralizarase a actividade e comunicaráselle ás familias a presenza dun caso
positivo por COVID-19 no campamento. Tamén se lle comunicará da existencia
dun caso positivo por COVID-19 ao resto de persoal implicado.



Seguindo as instrucións das autoridades sanitarias poderase decretar a
cancelación do campamento e o peche temporal da instalación para a súa
desinfección.



Coordinarase o regreso de cada participante aos seus domicilios, derivándoos
aos seus sistemas sanitarios, seguindo as actuacións que resulten pertinentes.

3. NORMAS PARA A PREVENCIÓN
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Normas xerais para a prevención:


Intensificarase o lavado de mans, que será obrigatorio á entrada e á saída da
actividade.



A/o nai/pai non poderán acceder ao interior da instalación.



As/os nenas/os non poderán compartir bebidas, comida…



Evitarán o saúdo con contacto físico (non bicar, non abrazar, non dar a man…)



Evitarán tocar os ollos, o nariz e a boca.



Distintivos e cartelaría informativa coa normativa de hixiene e espazos comúns.



Toma e rexistro de temperatura á entrada da actividade
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