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En el següent document trobareu els protocols i normes establertes en prevenció pels 

entrenaments i partits de Bàsquet Federat (Secció Esportiva Escola Pia Igualada) 

d’aquest proper curs 20-21 

 

Objectiu 

Aquest document pretén descriure les indicacions adients per a la prevenció del contagi 

del Coronavirus durant els entrenaments i partits de bàsquet  del curs 2020-21.  

 

Abast 

Aquest document és una eina d’aplicació i d’informació: 

 

 Per a tot el personal implicat en la gestió dels entrenaments i partits del bàsquet 

 Per a famílies i infants que utilitzaran aquest servei  

 

Actualitzacions 

La informació recollida en aquest document és la que es disposa a data del document. 

Hem de tenir en compte que cada dia hi ha novetats i per tant, anirem actualitzant 

aquesta informació.  

 

Documentació de referència 

● Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya: 

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-

esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pd 

●  Protocols en el món de l'esport i l'activitat física 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-

catala/ 

● Protocol oficial FCBQ 

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1877  

. 

 

 

ANNEXES  

 

1. DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE DEL PROTOCOL COVID-19  

2. DOCUMENT DE COMPROMÍS DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE 

PREVENCIÓ  

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE  

4. REGISTRE D’ACTIVITAT-CONTROL ASSISTÈNCIA 

5. REGISTRE D’ACTIVITAT-CONTROL ASSISTÈNCIA PÚBLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1877
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID  

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents 

en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari 

l’aïllament preventiu).  

En cas d’aparició de símptomes en la seva presència al centre:  

● Aïllar l’esportista al despatx del costat de direcció 

● Avisar pares, mares o tutors.  

● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària  

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

En cas d'aparició de símptomes en un entrenador, entrenadora  

● No assistir al centre  

● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

 

PERSONAL RESPONSABLE PREVENCIÓ I HIGIENE  

Hi haurà una persona designada com a Responsable de prevenció i higiene  

La funció d’aquestes persona dins de l’activitat és la de vetllar pel compliment de les 

mesures establertes en aquest protocol. 
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CRITERIS GENERALS PER A LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA 

ORGANITZADES  

 

Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva 

organitzada a instal·lacions a l’aire lliure, sempre garantint les mesures de 

distanciament, seguretat i salut establertes en el present punt. 

 

 

MESURES I ACTUACIONS GENERALS EN PREVENCIÓ DEL COVID 

 

ORGANITZACIÓ DE SISTEMES PER TORNS.  

 

Mentre la situació epidemiològica no variï, l’organització de les activitats esportives 

hauran d’organitzar-se pel sistema de torns, amb la finalitat de garantir que darrere l’ús 

per part d’un equip de la pista o dels materials, es pugui procedir a la neteja, desinfecció 

(i, en el cas particular, ventilació) de la instal·lació i dels materials abans de començar el 

torn següent. Per això s’haurà de realitzar la deguda planificació i organització dels torns 

deixant el temps suficient entre torn i torn.  

 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT  

 

Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 2 m en general, amb 

l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 

Als efectes del present, aquesta distància haurà d’incrementar-se en aquells casos que 

la intensitat o el tipologia de pràctica física o esportiva així ho requereixi, tot seguint les 

mesures publicades per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-

coronavirusesport/aforament-installacions-esportives.pdf.  

En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre persones, 

caldrà fer ús de la mascareta.  

 

MASCARETA  

 

Haurà de ser usada obligatòriament en els espais comuns de la instal·lació i en els 

supòsits que es puguin establir durant els entrenaments i competicions per així evitar 

l’emissió de partícules quan es parla, es tus o s’esternuda. S’usarà sempre de forma 

adequada, de tal forma que tapi de forma completa la boca i el nas. Únicament 

quedaran exempts els casos i supòsits permesos per les autoritats sanitàries. 

 

HIGIENE DE MANS 

 

Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb 

aigua i sabó. No compartir material de neteja de mans, cara, etc... s’ha de portar 

material personal i a ser possible, mantenir-ho en un espai propi de seguretat, en cas 

contrari, desinfectar la zona repetidament en cada ús. 

A les instal·lacions i les activitats a desenvolupar prevegin sempre l’existència de punts 

per a la rentada i la desinfecció de mans, sigui amb sabó, hidrogel o solució 

hidroalcohòlica en la proporció adequada (70% d’alcohol – 30% d’aigua). S’haurà de 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirusesport/aforament-installacions-esportives.pdf.
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirusesport/aforament-installacions-esportives.pdf.
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realitzar la rentada de mans de forma obligatòria en els accessos de la instal·lació, 

camps de joc, així després de produir-se algun contacte amb algun material susceptible 

d’estar infectat, i en general, tantes vegades com sigui necessari o s’estableixi en el 

present protocol. 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CALÇAT.  

 

Amb la finalitat de tractar de mantenir la màxima higiene de la instal·lació, serà sempre 

recomanable establir dispositius de neteja i desinfecció del calçat amb catifes 

desinfectants o zones per trepitjar amb dilucions de lleixiu, abans de l’accés a les pistes 

o altres punts de la instal·lació per tal de garantir la neteja més gran, higiene i focus de 

contagi.  

És obligatori canviar-se les bambes de joc en el moment d’entrar a l’espai esportiu 

per entrenar o jugar. No venir amb el calçat de joc des de casa 

 

PRESA DE LA TEMPERATURA.  

Sempre que sigui precís, es procedirà a la presa de temperatura dels participants amb 

la finalitat de comprovar que no presenten un dels principals símptomes de la malaltia el 

que impedirà automàticament la seva participació en l’activitat esportiva. No es podrà 

participar si es presenta una temperatura igual o superior als 37,5º centígrads 

 

PUNTS DE NETEJA 

 

Cal disposar de punts on poder realitzar la rentada de mans (amb hidrogel o solució 

hidroalcohòlica), la desinfecció de materials i/o l’ús de mocadors d’un sol ús, establint 

igualment papereres amb tapa i pedal perquè es puguin tirar els elements usats. La 

seva ubicació haurà de realitzar-se almenys a l’entrada de la instal·lació i en llocs 

estratègics de les pistes. 

 

GRUPS ESTABLES  

 

En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les 

activitats esportives mitjançant grups estables. S’entén com a grups estables aquells 

que de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels 

seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, cal tenir 

especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del 

mateix.  

 

TRAÇABILITAT  

 

Cal garantir les mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. Davant de qualsevol 

símptoma, durant la competició, es seguirà el protocol de seguiment de la traça.  
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NETEJA DEL MATERIAL ESPORTIU 

 

 Pilotes: es desinfectaran a l’inici i durant l’entrenament es netejaran sempre que 

es cregui necessari. No s’intercanviaran les pilotes entre grups tancats. 

 Altres materials d’ús individual: cintes elàstiques o de resistència, pilotes 

específiques, peses. Cada esportista haurà de tenir la seva. En cas que s’hagin 

de compartir caldrà que siguin desinfectades cada cop que es canvia 

d’esportista.  

 Altres materials: La manipulació de materials d’entrenament com cons, bases, 

piques, anelles a terra, materials per marcar circuits, dipòsit per a pilotes, cistells 

de les pilotes, cistelles desmuntables, bastons de pujada i baixada de cistelles, 

etc. només serà permès als entrenadors o col·laboradors.  

 En finalitzar l’entrenament es procedirà a netejar i desinfectar tot el material que 

s’hagi utilitzat. 

 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  

 

Cal prohibir la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació esportiva a tota Persona 

simptomàtica (Febre > 37,3ºC o símptomes respiratoris,...) o que hagi estat contacte 

estret d’una persona amb COVID-19. Tot usuari i esportista haurà de declarar 

responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 

compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 

que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones infectades.  

 

D’acord amb les recomanacions de l’autoritat competent i de ser necessari es prendrà el 

control de temperatura dels usuaris abans d’entrar a tota instal·lacions esportives.   

 

 

IDENTIFICACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT  

 

Cal determinar un responsable del compliment del Protocol, aquest haurà d’estar en 

possessió de la formació específica de prevenció del COVID19. Seran els responsables 

de fer el seguiment del compliment de la normativa aplicable. 

 

Els responsables seran: 

- Pol Salanova Oliva (Coordinador d’extraescolars) 

- Sergi Garcia González  

 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT  

 

Abans de l’inici de l’activitat esportiva dia 1 de setembre, tots els participants als 

entrenaments (esportistes, entrenadors i voluntaris) hauran de emplenar el full de 

responsabilitat conforme els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 

compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones i 

que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la 

mateixa. 
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MESURES DEL CONTROL DELS VISITANTS I JUGADORS  

 

L’escola haurà identificar a les persones assistents als entrenaments i/o partits : 

 Control d’assistència en entrenaments i competicions pel cas que s’hagi de 

procedir a la localització de les persones en cas de contagi (full d’assistència per 

als entrenaments i acta en els partits)  

 Control d’assistència de públic que es pot establir pel Club i/o els propietaris o 

gestors de la instal·lació.  

 

ZONA D’ESPECTADORS   

 

Entrenaments i partits: no està permesa l’entrada de públic.  

 

 

MESURES CONCRETES SEGONS EL MOMENT DE L’ACTIVITAT  

 

Els PROTOCOLS contenen les mesures que a continuació es detallen i que, en tot cas, 

s'estructuren d’acord al moment de l’activitat que siguin d’aplicació i la persona 

participant sobre qui té afectació. 

 

● ENTRENAMENTS   

 

ENTRADA A LA PISTA.  

 

Neteja de mans i calçat. Cal assegurar-se que s’accedeixi a la pista amb les mans netes 

i el calçat desinfectat. Per això, es disposarà un dispositiu per a la rentada de les mans 

amb gel hidroalcohòlic i un dispositiu (catifa) per la neteja i desinfecció del calçat i 

substitució del mateix en entrar a la zona esportiva 

 

PUNT D’HIGIENE EN LA PISTA.  

 

S’haurà d’ubicar en un lloc de fàcil accés per a tots els participants una o diverses taules 

d’higiene per a tots els participants perquè en qualsevol moment puguin realitzar una 

neteja de mans.  

Aquest punt haurà de disposar de:  

 Gel hidroalcohòlic  

 Capsa de mocadors d’un sol ús  

 Dispositiu polvoritzador de solució hidroalcohòlica (proporció 70% alcohol i 30% 

aigua)  

 Drap net per a la desinfecció de la pilota.  

 Paperera amb tapa i pedal. 
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ÚS DE LA MASCARETA  

Els entrenadors/as, ajudants, acompanyants o col·laboradors de l’equip o grup hauran 

de portar sempre la mascareta durant l’entrenament i mantenir la distància interpersonal 

(obligatori mascaretes de tipus FFP2 o KN95).  

Els jugadors podran anar sense, com també la possibilitat de portar mascaretes 

esportives. 

 

Recomanació de l’equipament esportiu per als jugadors i entrenadors:  

 Mascaretes per a entrenadors i col·laboradors i si ho desitgen, per als 

esportistes.  

 Pelfa per als cabells i canelleres (opcional) per la suor i evitar tocar-se la cara 

amb les mans.  

 Ulleres esportives protectores (opcional) per evitar el contacte amb els ulls.  

 Ampolla d’aigua personal. Les ampolles d’aigua hauran de ser estrictament d’ús 

personal. No es podran compartir.  

 Samarretes reversibles, en lloc de petos, llevat que siguin d’ús personal de 

l’esportista. 

 

DESENVOLUPAMENT DELS ENTRENAMENTS:  

 Distància interpersonal: els entrenadors hauran de mantenir en tot moment la 

distància interpersonal amb els jugadors de com a mínim de 2 metres.  

  Aturades per hidratació i neteja: durant els entrenaments es programaran 

aturades per procedir a la hidratació (no compartir ampolles d’aigua), neteja de 

les mans i en el seu cas, la neteja i desinfecció de les pilotes o d’altres 

materials.  

 Ús del punt d’higiene: En cas que un participant, esportista o entrenador, 

necessiti una rentada de mans o utilitzar un mocador ho farà a la taula d’higiene. 

Els entrenadors hauran de permetre que els jugadors vagin a la taula d’higiene 

tantes vegades com sigui necessari.  

 Escopir o expulsar secrecions nasals. És totalment prohibit escopir o expulsar 

secrecions nasals en la pista o els seus voltants. 

 

VESTIDORS 

 

No es poden utilitzar les dutxes, els vestidors només s’utilitzaran en cas que sigui 

necessari i seguint les següents normes: 

● Cal mantenir les distàncies de seguretat 2m (utilitzar ells llocs marcats lliures) i 

mantenir la mascareta posada 

● No es pot anar descalç 

● No es poden usar els assecadors de mans i cabells de vestidors o de lavabos 

per mitjà de dispositius d’aire calent.   

● Cal tenir a disposició i utilitzar detergents així com productes de lleixiu o 

desinfectants per a les rutines de neteja i desinfecció, desprès d’utilitzar 

aquestes instal·lacions caldrà fer-ne la desinfecció   

● En el cas que s'utilitzin uniformes o roba exclusiva de l’activitat, es procedirà al 

seu rentat i desinfecció diària de manera mecànica en cicles de rentat entre 60 i 

90 graus centígrads 
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ÚS DE MATERIAL ESPORTIU 

 

Hi haurà un material per a cada grup estable que serà netejat i desinfectat abans i 

després de l’entrenament 

 Per a la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 

70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%  

 

MATERIAL DE LES ESPORTITES 

 

Habilitar una zona per a la col·locació de motxilles, bosses, ampolles i tovalloles que 

s’ubicaran en una zona amb la deguda separació, de forma individualitzada i que 

permeti una ràpida neteja a la finalització de l’activitat esportiva.  

 

MENJAR I BEURE 

 

En cas que sigui necessari berenar, no es compartiran àpats, cada esportista dura la 

seva carmanyola i es netejaran les mans i lloc on menjar abans i després de l’àpat. 

NO es poden compartir les aigües, per tant cada esportista durà la seva aigua. 

 

 

● PARTITS AMISTOSOS i COMPETICIONS 

 

NORMATIVA D’AFORAMENT.  

 

Evitar aglomeracions que facin impossible el manteniment de la distància social és un 

altre dels pilars bàsics de les mesures preventives. Per això, caldrà complir sempre amb 

les normes d’aforament que es fixin per les autoritats sanitàries, tant per als esportistes 

en instal·lacions a l’aire lliure o cobertes, com per al públic.  

L’aforament del pavelló és: 32 esportistes en total (excepte entrenadors, delegats, 

àrbitres i personal de la taula d’anotació). 

No es permet l’entrada al públic. 

 

AFORAMENT VESTIDORS 

 

Per establir l’aforament dels vestidors, cal considerar com a màxim 1 persona per cada 

3 m2 . Per garantir la distància de seguretat, s’aconsella marcar al terra zones de canvi 

de 1,5 x 1 m davant del corresponent banc, separant aquestes zones entre si 1 m com a 

mínim.  

 

 

AFORAMENT GRADES PER ESPECTADORS 

 

Per establir l’aforament de les grades d’espectadors, cal considerar 1 persona per cada 

seient i 1 persona per 0,5 m2 en grades sense seients definits. Per reduir 1/3 de 

l’aforament cal deixar dos seients de cada tres sense ocupar i seure a portell en fileres 

successives 
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AMISTOSOS   

 

Els grups han de ser estables, no es poden fer participar jugadors que no hagin entrenat 

14 dies mínim en aquell grup.  Es realitzaran i s'emplenen actes escrites de tots els 

partits per tal de poder fer el seguiment de traçabilitat.   

 

DESPLAÇAMENTS   

 

Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o 

exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els 

desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà 

de fer ús individual de les mascaretes.  

 

VESTIDORS 

  

Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada 

procurant evitar l’ús de vestidors.  No es poden utilitzar les dutxes. 

 

ÚS DE MATERIAL ESPORTIU 

 

El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús, d’acord 

amb les instruccions acordades i publicades pel departament competent, les autoritats 

sanitàries i en especial atenció a les descrites per el titular de la instal·lació.   

 

 

CONSIDERACIONS GENERALS PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

DESPRÉS DE L’ACTIVITAT 

 

L’ESPORTISTA  

 

● Mantindrà els seus materials personals en la bossa pròpia.   

● Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.   

● Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distància de 

seguretat i no desplaçar-se descalç.   

● Cal ser respectuós amb les directrius marcades i aplicar-les.   

● Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal 

pròpia.   

● Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.   

● Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats. 
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CONSIDERACIONS GENERALS PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  

 

 

1. DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE DEL PROTOCOL COVID-19  

 

 Aquest document s’haurà d’emplenar un sol cop a l’inici de la temporada.  

 

CLUB:  

A l’atenció del Sr. President de la federació Catalana de Basquetbol  

Rambla Guipúscoa 27 

 08018 Barcelona 

 

Sr, Mitjançant la present i com a Coordinador d’esports de l’Escola Pia Igualada, 

amb domicili social a Pl. Castells, 10, Igualada.  

 

Mitjançant la present i com a coordinador d’esports _________, amb domicili 

social a __________, c/ ___________, núm ___,  

 

COMUNICO La designació del Sr/a. 

__________________________________________ major d’edat, amb DNI 

núm. ___________com a responsable de Protocol del nostre club .  

Tanmateix, als efectes del compliment del protocol de prevenció de la Covid-19 

de l’FCBQ, les seves dades de contacte són les següents:  

 

NOM: E-MAIL: TELÈFON: ADREÇA POSTAL:  

 

Fent-me responsable en nom propi i en el del club al que represento, del 

compliment de totes les mesures en vigor relatives a la prevenció de la Covid-19 

en entrenaments, esdeveniments i partits per així, poder participar a les 

competicions organitzades per l’FCBQ, autoritzant a la persona designada als 

efectes per a representar el nostre club.  

 

I per tal que en quedi constància, signo la present a ____, el ___de __ de 2020.  

 

Accepta President/a Resp. de Protocol  

 

 

 

 

Nota: L’FCBQ farà arribar telemàticament als les entitats afiliades aquest annex 

per complimentar 
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FULL COMPROMÍS DE COMPLIMENT MESURES DE SEGURETAT DE LA COVID 19 

 

Aquest document s’haurà d’emplenar un sol cop a l’inici de la temporada. Un cop 

complimentat el registre, el responsable de l’equip el lliurarà al responsable de Protocol de 

l’escola i a l’FCBQ. En cas dels menors d’edat s’hauran de complimentar les dades dels 

progenitors/tutors. 

 

DADES JUGADOR/A 

 

Nom    

Data de naixement  DNI/NIE   

Nacionalitat  Data alta   

Adreça  Població  

Província   Tel. Contacte   

Correu electrònic    

 

DADES PROGENITORS/TUTORS/REPRESENTANT LEGAL 

 

Nom del pare/mare/ 
tutor o representant 
legal  

 

DNI/NIE  

Tels. contacte  Correu electrònic  

 

Per la signatura del present document/annex el/la participant o els pares/ tutors en el cas de 
menors d’edat donen la conformitat per una banda, a les Normes d’obligat compliment pel 
desenvolupament de les activitats de basquetbol i per altra banda, accepten els Requisits per la 
participació en els entrenaments i competicions dels Clubs i Entitats afiliats/es a la FCBQ i 
promoguts per la mateixa.  
Queda clar que tan les Normes com el Requisits estan dirigits a prevenir i protegir els possibles 
contagis pel COVID-19 
 NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
ESPORTIVA DEL BASQUETBOL -  

- El/la participant i en el cas dels menors d’edat els pares/tutors, declaren conèixer, per haver 
estat informats, les mesures d’higiene i de seguretat que s’han establert a la instal·lació 
esportiva per al desenvolupament de les activitats esportives que realitza el club, les qual estan 
dirigides a prevenir els contagis per la COVID-19. Per tal de minimitzar aquesta situació es 
necessita la implicació de tots els participants, i per això, el/la participant o els pares/tutors estan 
disposats a assumir íntegrament els compromisos que a ells els correspon abans d’iniciar 
l’activitat, durant i a la finalització d’aquesta. 
 
 - També amb la mateixa signatura ambdós (participant o pares/tutors) accepten i consideren 
suficients les mesures adoptades pels Clubs i les Entitats per a prevenir el contagi, i s’obliguen i 
es comprometen  
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a complir-les estrictament, així com les normes i indicacions marcades per les autoritats 
sanitàries, els responsables de la instal·lació, del club i del seu personal, per tant a les persones 
vulnerables i d’especial protecció se’ls hi recomanada no participar en els entrenaments i les 
competicions per les conseqüències que un contagi pugui suposar per la seva salut. 
 - Assumeixen tots dos ( participants o pares/tutors) que la pràctica esportiva i la interacció amb 
altres persones i materials poden suposar una activitat de risc d’infecció, accepten l’absència de 
risc cero, inclús amb l’adopció de les mesures de prevenció oportunes. 
 - Autoritzen de forma expressa al Club i a les Entitats per tal de que pugui sol·licitar, fer ús i 
tractar les dades biomètriques ( temperatura, proves PCR i test, aplicacions sobre la tos i 
símptomes, etc.) les quals són exclusivament utilitzades per comprovar que no estan 
desenvolupant símptomes de la COVID 19, ni són portadors de la malaltia. Poden cedir i 
comunicar les mateixes exclusivament a les autoritats sanitàries competents en aquesta matèria 
amb finalitats de prevenció de nous contagis.  
Les dades seran conservades durant el temps en què es desenvolupi l’activitat esportiva i 
puguin exigir les autoritats sanitàries.  
REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ EN ELS ENTRENAMENTS I LES COMPETICIONS DE 
LA FCBQ  
- EL/la participant o els pares/tutors declaren que no prendran part en cap activitat si presenta 
qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19 (febre, tos i altres) o qualsevol quadre 
infecciós i que no han conviscut amb persones que hagin donat positiu de COVID-19. 
 - També accepten el compromís d’un seguiment diari de l’estat de salut del/la participant. Es 
prendrà la temperatura cada dia abans d’iniciar el seu trajecte cap a la instal·lació, per anar a 
entrenar o a competir, en el cas que tingui temperatura superior a 37,5º, es quedarà a casa, 
avisant el seu entrenador immediatament i explicant la raó de la seva absència.  
- El/la participant o els seus pares/tutors han d’avisar al seu Club o Entitat en el cas de l’aparició 
d’un cas de COVID-19 en el seu entorn familiar, social i que mantindrà un estret contacte amb la 
seva entitat.  
- Finalment el /la participant o els pares tutors en el cas dels menors, declaren amb la signatura 
del present document conèixer les mesures d’higiene i prevenció establertes pel Club i les 
Entitats afiliades a la FCBQ, per la seva participació a entrenaments i competicions. 

 

 

Participant                                                Pares/Tutors                                  Vist -i -plau ESCOLA 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE COM PARTICIPANT EN LES COMPETICIONS DE L’ FCBQ 

PER LA TEMPORADA 2020-2021. 
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REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL ASSISTÈNCIA 

 

Aquest document s’haurà d’emplenar un sols cop a l’inici de la temporada i s’haurà d’actualitzar en 

el cas de produir-se canvis en la plantilla. Un cop complimentat el Registre, el responsable de 

l’equip lliurarà tan aquest primer Registre com les possibles posteriors actualitzacions al 

Responsable de Protocol de Club o Entitat. 

 

 

RELACIÓ DE JUGADORS 

 Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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RELACIÓ DE TÈCNICS/STAFF EQUIP 

 Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 

1     

2     

     

     

 

 

 

 

ALTRES PARTICIPANTS  

 Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 

1     

2     

     

     

 


