
Setmana Santa 2021

Escola Mare de Déu del Lledó

D E L  29  M ARÇ  A  L’ 1  D ’ ABR I L

Multiesports, tallers didàctics, dia sobre rodes, 
jocs tradicionals, jocs cooperatius...



HORARI I PREUS 
Horari: de 9:00 a 13:30 h
Quota: Empadronats: 40€    No empadronats: 75€ 

INSCRIPCIONS
Data límit: Dimecres 24 de març 

Lloc: de manera online a través de www.poblamafumet.cat, o bé presencialment i sempre amb 
cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de 10 a 14 h.  

Forma de pagament: únic, corresponent al total de la inscripció, abans del 24 de març. 

Documentació a presentar (amb cita prèvia o per e-mail: oac@poblamafumet.cat)   
- Full d’inscripció  
- Comprovant de pagament 
- Fotocòpia carnet vacunació 
- Fotocòpia targeta sanitària de l’infant 
- Declaració responsable Covid-19

Informació addicional 
S’establiran torns o espais definits d’entrada i sortida, per evitar aglomeracions. A cada 
arribada d’un infant se li prendrà la temperatura i es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic 
a les  entrades i a les sortides i també als canvis d’activitats/espais. 

Qualsevol símptoma que presenti algun/a participant, serà notificat a la família i es demanarà 
que es vingui a recollir a l’infant. 

Serà imprescindible portar mascareta, encara que durant la majoria de temps del Campus 
no caldrà portar-la posada, ja que les activitats que es programaran seguiran la recomanació de 
la distància física de 2 m. Només en el cas que no es pugui mantenir la distància, en activitats 
en espais coberts o en casos d’atenció directa, serà necessari l’ús de mascareta.

El campus, davant les actuals circumstàncies d’excepcionalitat amb motiu de la Covid-19, 
s’adaptarà al plantejament i a la regulació vigent que determinin les autoritats competents.

Queda reservat el dret a modificar o suprimir l’activitat per raons organitzatives, 
d’assistència o sanitàries.

L’equip de monitors estarà format per monitors esportius amb registre al ROPEC
Més informació: CET (977 249 484) info@cetarragones.cat


