
 

Consell Esportiu del Bages. Correu de contacte: inscripcions.cebages@gmail.com 

 

 

A Manresa, dia 24 de març de 2020 

 

 

Benvolguts/des,  

 

El motiu d'aquest comunitat és informar a tots els inscrits/es al curs de monitor/ 

a de dinamització en l’àmbit poliesportiu que degut a la situació d’emergència 

sanitària i l’estat d’alarma que actualment estem vivint no es podrà realitzar el 

curs en les dates programades. D’aquesta manera, el Consell Esportiu del 

Bages, entitat organitzadora del curs, es planteja dues opcions per al seu 

desenvolupament:  

 

Opció A. Realitzar el curs en tres caps de setmana diferents. Dos d’ells es 

realitzarà la part de gestió de petites entitats esportives (35 hores) i el restant 

es realitzarà la càpsula de primers auxilis (15 hores).  

Les dates proposades són: 

- 17 (tarda), 18 i 19 d’abril de 2020* : Gestió petites entitats esportives (1).  

- 24 (tarda), 25 i 26 d’abril de 2020* : Gestió petites entitats esportives (2).  

- 9 i 10 de maig de 2020: Càpsula primers auxilis. 

*Horari a confirmar segons disponibilitat del professorat.  

  

Opció B. En cas que l’Estat d’Alarma, que actualment estem vivint, s’allargui 

més enllà del dia 10 d’abril de 2020 o un cop aixecat aquest s’estableixin 

restriccions en les concentracions, el format del curs es veurà obligat a ser 

modificat. D’aquesta manera el curs passarà a ser en format online. Els 

docents proporcionaran la part teòrica en format telemàtic i s’establiran dates 

d’entrega de les diferents activitats, segons l’assignatura i el professorat. En 

cas de realitzar aquesta opció, el Consell Esportiu del Bages i el seu 

professorat establirien unes bases i un calendari de presentació.  
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El Consell Esportiu del Bages es reserva el dret de decidir quina de les dues 

opcions serà més apropiada pel desenvolupament del curs de monitoratge 

esportiu amb l’objectiu principal de vetllar per la salut dels seus participants i 

dels seus docents.  

 

L’entitat organitzadora del curs manifestarà quina és la opció més indicada 

sempre en dependència dels comunicats oficials de la Generalitat de Catalunya 

i del Govern Espanyol. 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.  

 

Moltes gràcies per la comprensió. 

 

 

Equip del Consell Esportiu del Bages  

 


