
 

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

 

 

A Manresa, dia 2 de juny de 2020 

 

Benvolguts/des,  

 

El motiu d'aquest comunitat és informar a tots els inscrits/es a la formació el 

desenvolupament del curs de monitor/ a de dinamització en l’àmbit poliesportiu.  

 

L’Escola Catalana de l’Esport, entitat que certifica el curs, va informar que la càpsula 

3B. Procediments i Tècniques i Recursos de Primers Auxilis s’ha de desenvolupar 

en format presencial. D’aquesta manera, segons el desenvolupament de la malaltia 

Covid-19 i les seves restriccions, el Consell Esportiu del Bages té la intenció de 

desenvolupar-lo en fase 3, d’aquesta manera seria el 20 i 21 de juny.  

En el cas que aquesta situació s’ajornés, és posposaria al següent cap de setmana del 

27 i 28 de juny, sempre que es pugui dur a terme per tal de vetllar per la salut dels 

participants i docents. 

La formació es realitzarà en 3 grups de 20 persones tal com indica la normativa de 

fase 3, i es considerarà l’ús de les mascaretes en el cas de no poder respectar la 

distància de seguretat.  

 

El Consell Esportiu del Bages es posarà en contacte amb l’alumnat de seguida que 

sigui possible desenvolupar aquesta part del curs, seguint les restriccions i mesures 

higièniques necessàries. També s’informarà de les instal·lacions on es podrà dur a 

terme la formació. 

 

Per altre banda, recordem que l’Escola Catalana de l’Esport també informa que les 

hores de pràctiques que s’han de desenvolupar en alguna entitat esportiva i/o centre 

educatiu, un cop acabat el curs, seguiran sent les 150 hores establertes des de l’inici 

de la formació.  

 

El Consell Esportiu del Bages es reserva el dret de modificar el desenvolupament del 

curs si així ho troba oportú.  

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.  

 

Moltes gràcies per la comprensió. 

Equip del Consell Esportiu del Bages  


