Benvolgudes famílies, un any més tenim aquí els extraescolars 2020-2021.
Hem començat el curs amb moltes ganes però també amb molta incertesa, però des de l'Ampa, apostem per
seguir realitzant els nostres extraescolars de forma segura i divertida.
Enguany hem tingut canvis en la oferta dels nostres extraescolars. Tenim extraescolars nous i n’hi ha que
degut a la situació sanitària que estem vivint causada per la Covid-19 no els podem oferir ja que els espais
estan destinats als grups bombolles en hores lectives. Degut aquesta situació, els extraescolars de migdia
no es realitzaran.
Inscripcions: Aquest any teniu dues opcions per fer la inscripció dels extraescolars:
1. Emplenant el formulari digital que trobareu a la pàgina web de l’escola.
2. Emplenant el formulari de forma presencial. Per fer-ho caldrà trucar a l’Ampa 688757376 i demanar
hora.
Quotes: Cada extraescolar té la seva quota amb el preu per als socis de l’Ampa i el preu per els no socis de
l’Ampa. Enguany i vivint la situació sanitària causada per la Covid-19, l’alumne que hagi de fer una
quarantena no se li descomptarà la part proporcional dels dies que no vingui.
En cas de que el centre escolar hagi de tancar, es cobrarà la part proporcional dels dies que s’ ha
realitzat l’activitat.
El pagament de les quotes es farà a través de gir bancari a mes vençut. Del dia 1 al 5 de cada mes es
cobren els extraescolars.

Es permet Ia participació en les activitats extraescolars sempre que es compleixin les condicions següents:
 Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, Ia mare, el tutor o Ia tutora o el
mateix alumne si té 16 anys o més, de compliment de les condicions per participar en les activitats.
 No presentar símptomes compatibles amb Ia covid-19 i no haver estat declarat contacte estret amb
una persona positiva per Ia malaltia en els 10 dies anteriors a Ia realització de l'activitat:
 No estar a l'espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o
d'un convivent feta en el marc d'una sospita clínica d'infecció.
 No estar exclòs d'assistir al centre escolar el mateix dia de Ia realització de l'activitat per qualsevol
incidència vinculada a Ia covid-19.

Informació important ha tenir en compte
Els grups seran grups estables, on els participants sempre seran els mateixos. Cal recordar que poden ser
infants barrejats d’altres grups i d’altres centres educatius.
Treballarem amb grups petits, sempre que sigui possible, com a mesura per facilitar Ia traçabilitat.
Tanmateix, el grups poden ser del nombre de persones que permeti Ia superfície de l'espai tot complint els
requisits de distància mínima entre els participants.
Les persones al càrrec de cada grup estable (monitor/a, docent...) serà sempre les mateixes. Una mateixa
persona pot estar al càrrec de grups estables diferents en hores o dies diferents.
Tots els participants i les persones educadores han de fer un rentat adequat de mans amb aigua i sabó, o
bé aplicar-se gel hidroalcohòlic, en els casos següents:
-

Abans d'accedir a l'espai de l'activitat.

-

Abans i després de berenar.

-

Abans i després de l'activitat.

-

Abans i després d'anar al lavabo.

-

Abans i després de l'ús d'algun material compartit.

No s'ha de veure directament de les fonts i cada alumne o alumna ha de portar la seva ampolla
d'aigua.
Els espais que s'usin per a les activitats han de ser netejats i desinfectats un cop hi finalitzin les classes en
horari docent i en finalitzar les activitats.
Es farà un registre diari de l'assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.), que
s'ha de conservar almenys durant 1 mes.
Realitzarem el control de la temperatura dels menors del mateix centre escolar que accedeixin
directament a l'activitat i no hagin tingut el control al domicili.
Garantim 1’5 metres de distància en els espais que utilitzarem. Els extraescolars que sigui possible es
realitzaran a l’aire lliure.
Si es tracta d'un espai tancat, haurà de tenir obertures (finestres o portes) que comuniquin directament amb
l'exterior, d’aquesta manera garantim que hi hagi ventilació constant. En cas de no poder realitzar-ho amb
les finestres i portes obertes, ventilarem l'espai abans del primer ús i després de l'últim, a cada canvi de grup
o activitat i cada hora, durant un temps mínim de cinc minuts.
A les entrades i sortides evitarem aglomeracions. Serà el/la monitor/a de l’extraescolar qui recollirà els grup
estable de l’activitat.
A les sortides, els grups estables i els monitors/es sortiran a l’exterior per un punt diferenciat de la porta
principal de l’escola. Sortiran de forma esglaonada.

A les recollides, cada grup estable d’extraescolar tindrà un punt de referència on els pares/tutors podran
recollir els infants. CAL RESPECTAR LA DISTÀNCIA DE 1’5 ENTRE FAMÍLLIES.
Durant el desplaçament del grup cal mantenir les distàncies interpersonals i fer ús de la mascareta, així corn
practicar la higiene de mans tot just abans d'accedir a la instal•lació on es fa l'activitat
En el cas de les activitats esportives els grups constants s'organitzen tenint en compte que:
Seran grups constants i permanents en l'àmbit esportiu, aquells grups d'esportistes que, de forma
continuada, hagin tingut contacte estret en Ia pràctica esportiva. En aquest sentit, Sha de tenir una especial
cura durant els primers 10 dies del grup de contacte (si no l'han tinguda abans) fins a l'estabilització del grup.
Fins a l'estabilització del grup cal reforçar les mesures de distància interpersonal i especialment cal evitar el
contacte físic directe.
És obligatori l’ús de la mascareta a partir dels sis anys, però des de l’Ampa la Pau apel·lem a la responsabilitat
de les famílies i us demanem que els menors de 6 anys, al estar amb altres infants facin ús de les mascaretes.
És obligatori l'ús de la mascareta a partir dels sis anys, amb les excepcions següents:
Quan s'estigui fent una pràctica esportiva que sigui incompatible amb la mascareta.
En les classes d'instruments de vent i de cant, mentre s'estigui fent l'activitat incompatible amb l'ús
de la mascareta. En aquest cas, cal incrementar la distància de seguretat tant com sigui possible,
especialment en espais tancats.
Quan l'ús estigui contraindicat. Així no estan obligades a usar la mascareta les persones que presentin
algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la seva utilització. Tampoc
si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per treure's la mascareta o
bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les
activitats, l'ús de la mascareta sigui incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
En les activitats fisicoesportives, els entrenadors o entrenadores, personal de monitoratge i similars han de
fer ús de la mascareta durant les sessions, excepte quan estiguin fent una pràctica esportiva. En el cas que
no es porti mascareta per aquest motiu cal seguir al màxim la recomanació de mantenir la distància.
Us de dutxes i vestidors
Es permet la utilització de dutxes i vestidors aplicant les mesures de neteja, desinfecció i ventilació
recollides en el Pla d'actuació del centre, amb les adaptacions que calgui
Els vestidors només han de ser utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d'un mateix
grup estable de les activitats extraescolars.
Tant als vestidors corn a les dutxes cal mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones
que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.
Altres mesures de prevenció i seguretat
En el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s'aplicaran els procediments habituals determinats per al
funcionament habitual dels centres educatius.
Evitarem l'ús de material compartit entre els participants a les activitats. Sempre que sigui possible, cada
participant ha de tenir el material propi i exclusiu, i identificar-lo amb el seu nom.
Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l'ús compartit de determinats materials aquest serà
desinfectat abans i després de l’activitat.

LEGO ROBOTICA
Dia: Dimarts 16:30h a 18h.
Preu mes: 40 euros socis Ampa – 45 euros no socis de l’Ampa
Inscripció: Teniu dues opcions:
1. Fer-ho per la pàgina web de l’escola.
2. Fer-ho de manera presencial. S’ha de trucar al telefono de l’Ampa 688757376 i demanar hora.
Protocol de seguretat Covid-19
*Grups mínims de 10 infants per extraescolar. Si hi ha menys de 5 infants no realitzarem l’extraescolar.
*Al ser un extraescolar en un espai tancat i al suposar una barreja d’alumnes de diferents grups establerts
serà obligatori la utilització de mascaretes dels participants del extraescolar. Aquesta utilització serà
obligatòria per tothom, alumnes de p3-p4 i p5 fins a alumnes de 1r a 6é.
*En el cas de superar el nombre mínim de 10 infants per la realització de l’extraescolar. Els/les monitors/es
dividiran els infants en petits grups de treball marcant la distància corresponent entre grups.
En el cas de no poder aplicar la distància obligatòria, des de l’Ampa aportarem més d’un espai per poder
separar els grups de treball.
*Rentat de mans abans de l’inici de l’activitat i rentat de mans en finalitzar l’activitat.
*El/la monitor/a durà mascareta durant la realització del extraescolar.
*Des de l’Ampa es proporcionarà gel hidroalcohòlic per a que el/la monitor/a l’administri als participants del
extraescolar.
*A l’inici i al finalitzar l’activitat, es desinfectarà tot el material utilitzat, en aquest cas els legos i material de
robòtica.
*Es ventilarà i desinfectarà l’espai utilitzat abans i desprès de l’activitat.
*La recollida dels infants es farà a l’exterior del centre educatiu. Els/les monitors/es en acabar, duran els
infants fins a l’exterior i seran entregats als seus progenitors i/o tutors legals.
Cada grup d’extraescolar sortirà de forma esglaonada i es col·locaran en un punt determinat de l’exterior
marcant així la distància social de prevenció. Demanem als pares/mares i /o tutors legals que respectin la
distància obligatòria de 2 metres.
i que no s’aglomerin a l’hora de recollir els seus fill/filles. QUEDA PROHIBIDA L’ENTRADA AL CENTRE

PATINATGE
Dia: Dilluns i/o dimarts 16:30h a 18h.
Preu mes:
 1 dia: 25 euros socis Ampa – 35 euros no socis Ampa
 2 dies: 35 euros socis Ampa – 40 euros no socis Ampa
Inscripció: Teniu dues opcions:
3. Fer-ho per la pàgina web de l’escola.
4. Fer-ho de manera presencial. S’ha de trucar al telefono de l’Ampa 688757376 i demanar hora.
Protocol de seguretat Covid-19
*Grups mínims de 10 infants per extraescolar. Si hi ha menys de 5 infants no realitzarem l’extraescolar.
*Els extraescolars en espais oberts no necessitaran l’ús de la mascareta. En el cas de no poder garantir la
distància de seguretat serà obligatori l’ús de la mascareta. Amb el patinatge, no garantim la distància
obligatòria al ser un esport de contacte. Per aquest motiu, és obligatori l’ús de la mascareta per totes les
edats dels alumnes que hi participen.
*En el cas de superar el nombre mínim de 10 infants per la realització de l’extraescolar. Els/les monitors/es
dividiran els infants en petits grups de treball marcant la distància corresponent entre grups.
*Els/les participants de patinatge deixaran el seu material ben col·locat on el/la monitor/a indiqui deixant
una distància de 2 metres entre alumnes de l’extraescolar.
*Rentat de mans abans de l’inici de l’activitat i rentat de mans en finalitzar l’activitat.
*El/la monitor/a durà mascareta durant la realització del extraescolar.
*Des de l’Ampa es proporcionarà gel hidroalcohòlic per a que el/la monitor/a l’administri als participants del
extraescolar.
*En finalitzar l’activitat, caldrà que cada família desinfecti els patins en arribar a casa seva.
*En el cas que els/les participants de l’extraescolar de patinatge necessitin una zona per canviar-se de roba,
serà l’Ampa qui els hi proporcionarà l’espai. Un espai degudament ventilat i desinfectat.
*La recollida dels infants es farà a l’exterior del centre educatiu. Els/les monitors/es en acabar, duran els
infants fins a l’exterior i seran entregats als seus progenitors i/o tutors legals.
Cada grup d’extraescolar sortirà de forma esglaonada i es col·locaran en un punt determinat de l’exterior
marcant així la distància social de prevenció. Demanem als pares/mares i /o tutors legals que respectin la
distància obligatòria de 2 metres i que no s’aglomerin a l’hora de recollir els seus fill/filles.
QUEDA PROHIBIDA L’ENTRADA AL CENTRE.

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Dia: Dilluns i/o divendres 16:30h a 18h.
Preu mes:
 1 dia: 26 euros socis Ampa – 31 euros no socis Ampa
 2 dies: 36 euros socis Ampa – 41 euros no socis Ampa
Inscripció: Teniu dues opcions:
5. Fer-ho per la pàgina web de l’escola.
6. Fer-ho de manera presencial. S’ha de trucar al telefono de l’Ampa 688757376 i demanar hora.
Protocol de seguretat Covid-19
*Grups mínim de 10 infants per extraescolar. Si hi ha menys de 5 infants no realitzarem l’extraescolar.
*Al ser un extraescolar en un espai tancat i al suposar una barreja d’alumnes de diferents grups establerts
serà obligatori la utilització de mascaretes dels participants del extraescolar. Aquesta utilització serà
obligatòria per tothom, alumnes de p3-p4 i p5 fins a alumnes de 1r a 6é.
*A l’entrada del gimnàs, hi haurà una catifa desinfectant de sabates.
*Rentat de mans abans de l’inici de l’activitat i rentat de mans en finalitzar l’activitat.
*El/la monitor/a durà mascareta durant la realització del extraescolar.
*Des de l’Ampa es proporcionarà gel hidroalcohòlic per a que el/la monitor/a l’administri als participants del
extraescolar.
* Es ventilarà i desinfectarà l’espai utilitzat abans i desprès de l’activitat. En aquest cas, serà el gimnàs de
l’escola.
*Es ventilarà i desinfectarà l’espai utilitzat abans i desprès de l’activitat per canviar-se de roba, en aquest cas
els vestuaris. Dins del vestuari serà el/la monitor/a responsable de vetllar per la seguretat dels infants
marcant la distància de 2 metres de separació entre els/les participants. Si aquesta distància no es pot
garantir, hauran d’utilitzar la mascareta de forma obligatòria per tothom. No s’utilitzaran les dutxes del
vestuari.
*En el cas de superar el nombre mínim de 10 infants per la realització de l’extraescolar. Els/les monitors/es
dividiran els infants en petits grups de treball marcant la distància corresponent entre grups. En el cas de no
poder aplicar la distància obligatòria, des de l’Ampa aportarem més d’un espai per poder separar els grups
de treball.
*En l’inici com en la finalització de l’activitat, es desinfectarà tot el material utilitzat per l’equip de gimnàstica
rítmica.
*La recollida dels infants es farà a l’exterior del centre educatiu. Els/les monitors/es en acabar, duran els
infants fins a l’exterior i seran entregats als seus progenitors i/o tutors legals. Cada grup d’extraescolar
sortirà de forma esglaonada i es col·locaran en un punt determinat de l’exterior marcant així la distància
social de prevenció. Demanem als pares/mares i /o tutors legals que respectin la distància obligatòria de
2 metres i que no s’aglomerin a l’hora de recollir els seus fill/filles.
QUEDA PROHIBIDA L’ENTRADA AL CENTRE.

JUDO
Dia: Dimecres 16:30h a 18h.
Preu mes:
 1 dia: 25 euros socis Ampa – 30 euros no socis Ampa
Inscripció: Teniu dues opcions:
7. Fer-ho per la pàgina web de l’escola.
8. Fer-ho de manera presencial. S’ha de trucar al telefono de l’Ampa 688757376 i demanar hora.
Protocol de seguretat Covid-19
*Grups mínim de 10 infants per extraescolar. Si hi ha menys de 5 infants no realitzarem l’extraescolar.
*Al ser un extraescolar en un espai tancat i al suposar una barreja d’alumnes de diferents grups establerts
serà obligatori la utilització de mascaretes dels participants del extraescolar. Aquesta utilització serà
obligatòria per tothom, alumnes de p3-p4 i p5 fins a alumnes de 1r a 6é.
*A l’entrada del gimnàs, hi haurà una catifa desinfectant de sabates.
*Rentat de mans abans de l’inici de l’activitat i rentat de mans en finalitzar l’activitat.
*El/la monitor/a durà mascareta durant la realització del extraescolar.
*Des de l’Ampa es proporcionarà gel hidroalcohòlic per a que el/la monitor/a l’administri als participants del
extraescolar.
* Es ventilarà i desinfectarà l’espai utilitzat abans i desprès de l’activitat. En aquest cas, serà el gimnàs de
l’escola.
*Es ventilarà i desinfectarà l’espai utilitzat abans i desprès de l’activitat per canviar-se de roba, en aquest cas
els vestuaris. Dins d’aquest serà el monitor responsable de vetllar per la seguretat dels infants marcant la
distància de 2 metres de separació entre els/les participants. Si aquesta distància no es pot garantir, hauran
d’utilitzar la mascareta de forma obligatòria per tothom. No s’utilitzaran les dutxes del vestuari.
*En el cas de superar el nombre mínim de 10 infants per la realització de l’extraescolar. Els/les monitors/es
dividiran els infants en petits grups de treball marcant la distància corresponent entre grups. En el cas de no
poder aplicar la distància obligatòria, des de l’Ampa aportarem més d’un espai per poder separar els grups
de treball.
*En l’inici com en la finalització de l’activitat, es desinfectarà tot el material utilitzat per l’equip de judo.
*La recollida dels infants es farà a l’exterior del centre educatiu. Els/les monitors/es en acabar, duran els
infants fins a l’exterior i seran entregats als seus progenitors i/o tutors legals. Cada grup d’extraescolar
sortirà de forma esglaonada i es col·locaran en un punt determinat de l’exterior marcant així la distància
social de prevenció. Demanem als pares/mares i /o tutors legals que respectin la distància obligatòria de
2 metres i que no s’aglomerin a l’hora de recollir els seus fill/filles.
QUEDA PROHIBIDA L’ENTRADA AL CENTRE.

MULTIESPORTS
Dia: Dimarts i/o dijous 16:30h a 18h.
Preu mes:
 1 dia: 25 euros socis Ampa – 35 euros no socis Ampa
 2 dies: 35 euros socis Ampa – 40 euros no socis Ampa
Inscripció: Teniu dues opcions:
9. Fer-ho per la pàgina web de l’escola.
10. Fer-ho de manera presencial. S’ha de trucar al telefono de l’Ampa 688757376 i demanar hora.
Protocol de seguretat Covid-19
*Grups mínims de 10 infants per extraescolar. Si hi ha menys de 5 infants no realitzarem l’extraescolar.
*Al ser un extraescolar en un espai tancat i al suposar una barreja d’alumnes de diferents grups establerts i
no garantir la distància de seguretat, serà obligatori la utilització de mascaretes dels participants del
extraescolar. Aquesta utilització serà obligatòria per tothom, alumnes de p3-p4 i p5 fins a alumnes de 1r a
6é.
*Rentat de mans abans de l’inici de l’activitat i rentat de mans en finalitzar l’activitat.
*El/la monitor/a durà mascareta durant la realització del extraescolar.
*Des de l’Ampa es proporcionarà gel hidroalcohòlic per a que el/la monitor/a l’administri als participants del
extraescolar.
* Es ventilarà i desinfectarà l’espai utilitzat abans i desprès de l’activitat. En aquest cas, serà el gimnàs de
l’escola.
*En el cas de superar el nombre mínim de 10 infants per la realització de l’extraescolar. Els/les monitors/es
dividiran els infants en petits grups de treball marcant la distància corresponent entre grups. En el cas de no
poder aplicar la distància obligatòria, des de l’Ampa aportarem més d’un espai per poder separar els grups
de treball.
*En l’inici com en la finalització de l’activitat, es desinfectarà tot el material utilitzat per l’equip de
multiesports.
*La recollida dels infants es farà a l’exterior del centre educatiu. Els/les monitors/es en acabar, duran els
infants fins a l’exterior i seran entregats als seus progenitors i/o tutors legals. Cada grup d’extraescolar
sortirà de forma esglaonada i es col·locaran en un punt determinat de l’exterior marcant així la distància
social de prevenció. Demanem als pares/mares i /o tutors legals que respectin la distància obligatòria de
2 metres i que no s’aglomerin a l’hora de recollir els seus fill/filles.
QUEDA PROHIBIDA L’ENTRADA AL CENTRE.

FUTBOL SALA
Dia: Divendres 16:30h a 18h
Preu: 25 euros socis Ampa – 30 euros no socis Ampa
Protocol de seguretat Covid-19
*Grups mínims de 10 infants per extraescolar. Si hi ha menys de 5 infants no realitzarem l’extraescolar.
*Els extraescolars en espais oberts no necessitaran l’ús de la mascareta. En el cas de no poder garantir la
distància de seguretat serà obligatori l’ús de la mascareta. En el cas del futbol sala, no garantim la distància
obligatòria al ser un esport de contacte. Per aquest motiu, és obligatori l’ús de la mascareta per totes les
edats dels alumnes que hi participen.
*En el cas de superar el nombre mínim de 10 infants per la realització de l’extraescolar. Els/les monitors/es
dividiran els infants en petits grups de treball marcant la distància corresponent entre grups.
*Els/les participants de futbol sala deixaran el seu material ben col·locat on el/la monitor/a indiqui deixant
una distància de 2 metres entre els/les alumnes s de l’extraescolar.
*Rentat de mans abans de l’inici de l’activitat i rentat de mans en finalitzar l’activitat.
*El/la monitor/a durà mascareta durant la realització del extraescolar.
*Des de l’Ampa es proporcionarà gel hidroalcohòlic per a que el/la monitor/a l’administri als participants del
extraescolar.
*En finalitzar l’activitat, caldrà que cada família desinfecti el material de futbol sala en arribar a casa seva.
*En el cas que els/les participants de l’extraescolar de futbol sala necessitin una zona per canviar-se de roba,
serà l’Ampa qui els hi proporcionarà l’espai. Un espai degudament ventilat i desinfectat.
*La recollida dels infants es farà a l’exterior del centre educatiu. Els/les monitors/es en acabar, duran els
infants fins a l’exterior i seran entregats als seus progenitors i/o tutors legals.
Cada grup d’extraescolar sortirà de forma esglaonada i es col·locaran en un punt determinat de l’exterior
marcant així la distància social de prevenció. Demanem als pares/mares i /o tutors legals que respectin la
distància obligatòria de 2 metres i que no s’aglomerin a l’hora de recollir els seus fill/filles.
QUEDA PROHIBIDA L’ENTRADA AL CENTRE.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ,
OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR
EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMB MENORS DE 18 ANYS DURANT EL CURS 2020-2021
En/na ....................................................................................................... amb DNI ......................................
Departament que desenvolupa l’activitat: AMPA ESCOLA LA PAU
Activitat proposada: ......................................................................................................................................
Data de l’activitat: CURS 2020-2021
Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito participar en les activitats de la organització exposada,
i que he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions
de participació, expresso el meu compromís amb les mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries
i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per Covid-19.
⃝ 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 els 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.
⃝ En cas necessari i que la distància de 2 metres no es puguin mantenir, l’infant realitzarà activitat
d’extraescolar utilitzant la seva mascareta.
⃝ Que informaré a la direcció de l’Ampa (entitat organitzadora) sobre qualsevol variació de l’estat de salut
del nen/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’extraescolar.
Nom i cognoms, DNI i signatura:
Data i Localitat:

