
Condicions de participació en situació COVID-19: 

1. Les persones participants i les seues responsables legals es comprometen a 

complir els protocols de seguretat i mesures personals d’higiene i prevenció 

obligatòries. L’incompliment de les mateixes pot ser causa d’expulsió, per un 

període equivalent a la gravetat de la infracció, sense dret a la devolució de la 

taxa. 

2. No podrà assistir a l’Escola d’Estiu cap alumne/a que tinga símptomes 

compatibles amb COVID-19 (febra, tos o dificultat respiratòria); que haja donat 

positiu en COVID-19 els darrers 14 dies; ni que haja estat en contacte estret 

amb algun cas positiu en COVID-19 els 14 dies anteriors, i estant obligats a 

informar a les persones responsables de l’activitat. 

3. Les persones participants i les seues responsables legals acceptaran totes les 

condicions de les normes de funcionament, es comprometen a complir-les i en 

tot moment seguiran les indicacions de les persones responsables de l’escola. 

L’incompliment de les mateixes pot ser causa d’expulsió, per un període 

equivalent a la gravetat de la infracció, sense dret a la devolució de la taxa. 

4. Les persones responsables de l’activitat controlaran la temperatura dels 

participants a l’entrada de les instal·lacions i al llarg del temps que dure 

l’activitat. També l’adequat compliment de tots els protocols i les normes de 

seguretat establides. En cas de detectar febra, tos o dificultat respiratòria no 

podrà participar en l’activitat. 

5. Si un participant presenta símptomes compatibles amb Covid-19, s’informarà la 

seua família o tutors legals, es portarà a un espai separat i se li col·locarà una 

mascareta quirúrgica. S’avisarà al Centre de Salut qui serà el responsable de 

fer la valoració clínica i els tràmits pertinents establerts. Se seguiran en tot 

moment les indicacions que el personal sanitari i les autoritats sanitàries 

indiquen quant a la suspensió de l’activitat o altre tipus de mesures a adoptar.
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