
 

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 



 

AUTORITZACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-

2021 

 

ACTIVITAT/S: 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

NOM I COGNOMS NEN/A  

EDAT ACTUAL  CURS  

 

 
 

TELÈFONS DE CONTACTE 

Número Persona de contacte 

  

  

  

 

IMPORTANT!!! 

RECORDEU QUE ÉS OBLIGATORI QUE CADA PARTICIPANT APORTI LA SEGÜENT 

DOCUMENTACIÓ  

  AUTORITZACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (AQUI HAURIEN DE FER CONSTAR TOTES LES 

QUE REALITZI EL NEN/A). 

 AUTORITZACIÓ PER ATENCIÓ MÈDICA EN CAS D’URGÈNCIA. 

 AUTORITZACIÓ PER INCLOURE EL MEU TELEFON MÒBIL  AL GRUP DE WHATSAPP DE 

L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR. 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA 
PER LA COVID-19 ( Full annex.) 

 

 

 



 

 

 

 

 
TUTOR/A LEGAL 1 

Nom i cognoms:_______________________________________________________________ 

DNI/NIE/Passaport:_____________________________________________________________ 

Domicili:______________________________________________________________________ 

Telèfon de contacte:  _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 

 
 

TTUTOR/A LEGAL 2 NO PROCEDEIX  MOTIU:_______________________ 

Nom i cognoms: _____________________________________________________________________ 

DNI/NIE/Passaport:__________________________________________________________________ 

Domicili:_________________________________________________________________________ 

Telèfon de contacte: _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ 

 

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ*  

Coneixement i conformitat amb les activitats que es desenvoluparan, assumint les responsabilitats de qualsevol 

acció indeguda que la persona menor d’edat pogués dur a terme. 

 
SI AUTORITZO     
 
 NO AUTORITZO 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER ATENCIÓ MÈDICA EN CAS D’URGÈNCIA * 

Autoritzo a les persones responsables de l’activitat a proporcionar al meu fill/a o tutelat/a l’assistència sanitària 

oportuna en cas de necessitat, així com a l’hospital i al personal mèdic per a administrar el tractament necessari pel 

seu benestar, intervenció quirúrgica inclosa si fos el cas (amb el benentès que contactaran amb nosaltres a la major 

brevetat possible). Tanmateix, a poder portar el/la menor d’edat al metge o a l’hospital amb vehicle privat. 

AUTORITZO  
NO AUTORITZO 

 

AUTORITZACIÓ DE INCLUSIÓ EN GRUP DE WHATSAPP.  

Autoritzo a incloure el meu telèfon mòbil al grup de Whatsapp, per les comunicacions relacionades amb la 

realització de l’activitat. 

 
SI AUTORITZO     
 
 NO AUTORITZO 

 



Tutor/a 1  Tutor/a 2  

Lloc i data: Lloc i data:  
    Signatura:                                          Signatura 

  



PROTOCOL COVID-19 AMPA ESCOLA TERESA BERGADÀ  
  

L’AMPA ha redactat el següent protocol per la realització de les nostres 

activitats extraescolars.  

• Responsabilitat personal: no assistir a l’activitat si s’està malalt o te símptomes 

o ha estat amb gent infectada. Cal portar signat el document de responsabilitat 

cada dues setmanes.  
  

• Cal fer us de la mascareta des de la recollida dels alumnes per part dels 

monitors fins l’inici de l’activitat en cas que sigui esportiva, en acabar l’activitat 

se l’han de tornar a posar. En les activitats lectives l’hauran de dur durant tota 

l’activitat. L’ús de mascareta serà obligatori a partir dels 3 anys en les nostres 

activitats  

  

• Caldrà mantenir la distancia de seguretat de 1’5 metres o disposar de una 

superfície de 2’5m2.  

  

• En les activitats que s’inicien a les 16:30 es mesurarà la temperatura, si es 

supera els 37’5 oC l’alumne no podrà iniciar l’activitat i immediatament 

s’avisarà als pares o tutors perquè el vinguin a recollir.  

  

• Les activitats extraescolars s’aturaran segons estableixin els responsables 

sanitaris si hi ha un cas de Covid-19.  
  

• Hi haurà gel hidroalcohòlic disponible i cal netejar-se les mans a l’entrada del 

pavelló (o aula) i al sortir.  
  

• No es podrà fer us dels vestuaris, les pertinències es deixaran en l’espai 

habilitat a tal efecte i solament s’utilitzarà el WC habilitat i que el monitor/a 

haurà de desinfectar les manetes de les portes i interruptors desprès de cada 

us.  
  

• Els monitors/es hauran de complir les mateixes normes i no es podran treure la 

mascareta durant tota l’activitat, excepte Running/BTT. Comunicaran al 

responsable de l’activitat de qualsevol incidència.  

  

• Els pares i tutors no podran accedir dins del pavelló o escola per recollir els 

alumnes, i hauran de mantenir la distancia de seguretat durant l’espera.  

  
 



 

 

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS CURS 2020-21 
 

ACTIVITATS  I HORARIS 

 

PREUS ACTIVITATS: 

RUNNING/BTT: 16€ (1DIA); (Aquest any s’incorporen alguns dies de BTT) 

GIMNÀSTICA RÍTMICA: 21€ 

INICIACIÓ RÍTMICA: 16€ Nova activitat 

PATINATGE: 21€ 

 

                                                                                                        

DILLUNS DIMARTS     DIMECRES  DIJOUS             DIVENDRES

16:30 - 17:00 RITMICA INCIACIÒ RITMICA RITMICA PATINATGE RUNNING/BTT

17:00 - 17:30  (1er - 2on- 3er) (P3 - P4 - P5) (4rt - 6è) (P3-6è) (1r-6ê)

17:30 - 18:00



 

 

HORARIS ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS 

PREU ACTIVITAT 30€ 

 

 

DIA HORA

P3 DILLUNS  I DIMECRES 16:30 - 17:30

P4 DILLUNS  I DIMECRES 16:30 - 17:30

P5 DILLUNS  I DIMECRES 16:30 - 17:30

1er DILLUNS  I DIMECRES 13:50 - 14:40

2on DILLUNS  I DIMECRES 16:30 - 17:30

3er DIMARTS I DIJOUS 13:50 - 14:40

4rt DILLUNS  I DIMECRES 12:40 - 13:40

4rt DIMARTS I DIJOUS 12:40 - 13:40

5è DIMARTS I DIJOUS 13:50 - 14:40

6è DILLUNS  I DIMECRES 12:50 -13:50




