
 
 
 
 
 

CENTRE EXCURSIONISTA LLINARS DEL VALLÈS  
Plaça dels Països Catalans, s/n  

08450 Llinars del Vallès 
www.cellv.cat /cellv@cellv.cat / Telf: 603402431 

 
 

 
 
 

NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA I COMPORTAMENT 
EN LA SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL DEL CELLV 

 
La participació en la Secció Infantil i Juvenil del Centre Excursionista de Llinars del Vallès es basa en 
l’honestedat, la integritat i el respecte. És imprescindible establir una sèrie de normes compartides per 
a tothom, ja que hem de conviure plegats durant les diferents activitats que organitza la secció.  
 

1- Els nen@s i joves han de mantenir entre ell@s una relació de respecte i mostrar una actitud 
participativa.  

2- Cal que els nen@s i joves tractin als monitor@s amb respecte i segueixin les seves 
indicacions.  

3- Tothom haurà de respectar les instal·lacions, les normes i el material del Centre Excursionista 
o dels llocs on es realitzin les activitats, així com fer-ne un ús correcte.  

4- Els nen@s i joves no poden marxar de l’indret on s’està realitzant l’activitat sense permís 
del@s monitor@s.  

5- No es permeten objectes que no tinguin relació directa amb l’activitat o que puguin interferir en 
el bon desenvolupament (telèfons mòbils, jocs electrònics, llaminadures, joguines, begudes 
ensucrades, patates fregides, etc.) En cas excepcional es podran emportar aquells que els 
monitor@s considerin oportuns. 

6- No es permet el tabac, ni les begudes alcohòliques, ni les begudes energètiques, ni el consum 
de substàncies tòxiques il·legals, ni durant ni abans de l’activitat. 

 
S’entén que assistir a les activitats del Centre Excursionista és voluntari, i per tant els nen@s i joves hi 
participen amb la suficient motivació i interès.  
No complir la normativa pot ser causa d’expulsió del/la participant de forma temporal o definitiva.  
Si algú distorsiona el seu funcionament, es prendran les mesures següents: 
- Avís verbal al nen@ o jove.  
- Notificació a les famílies.  
- En cas de tres infraccions lleus, expulsió temporal  
- En cas d’infraccions greus, o acumulació de lleus expulsió total (a valorar entre l’equip de monitor@s 
i coordinador@s), sense dret a retorn de la quota de l’activitat.  
 
No podrà assistir al Centre Excursionista cap nen@s o jove que no porti signat aquest document de 
compromís pel seu pare, mare o tutor legal així com pels joves de majors de 14 anys. 
 
Hi estic d’acord amb aquesta normativa i per això la signo: 
 
 
 
Signatura pare, mare o tutor legal   Signatura major de 14 anys 
Nom i cognoms :     Nom i cognoms: 
DNI:       DNI: 
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Declaració responsable per a les famílies de la Secció Infantil i Juvenil del 
CELLV pel curs 2020-2021 

 
Dades personals 
  
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

 

 
Nom de l’alumne/a Grup 

 

 
Declaro, responsablement: 
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 
No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 

No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 
 

No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

 

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

 Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten 

tractaments immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten 

tractaments immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui 
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. I en cas que truquin del centre 
perquè ha arribat a l’escola amb símptomes, anirem a recollir-lo/la. 

4. Que conec l’obligació d’informar al CELLV i/o a l’Ajuntament de Llinars del Vallès de l'aparició de qualsevol cas de 
covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb aquest servei educatiu davant de qualsevol 
incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a  , a la 

Secció Infantil i Juvenil del CELLV per al curs 2020-21, signo la present declaració de responsabilitat i consento 

explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

D’acord amb l’article 5 de la LOPD, el CELLV us informa que les dades recollides en aquesta declaració seran incloses en 
els fitxers automatitzats amb la finalitat d’oferir-vos el servei sol·licitat. El CELLV tractarà aquestes dades amb la màxima 
confidencialitat, essent aquest l’únic destinatari, amb exclusivitat de les mateixes. Vostè té dret d’accés, rectificació i 
cancel·lació de les dades d’acord amb la LOPD 15/1999. 

 
Lloc i data 

 
 

Signatura 
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