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NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE 
TAEKWONDO, EDUCACIO FISICA INFANTIL I 

 
 
Les persones usuàries que facin les seves activitats al Pavelló Esportiu hauran de 
seguir la normativa establerta en aquest document i totes les ordres estatals, 
autonòmiques i locals de prevenció de la COVID
 
1. L’accés al Pavelló Esportiu es farà per la porta principal i la sortida per la porta 
d’emergència de la instal·lació que e
 
2. Les persones usuàries esperaran fora del Pavelló i només podran accedir tots 
junts i amb el monitor/a responsable de l’activitat. Es demana màxima puntualitat, 
una vegada entri el grup no es podrà accedir a la instal·lació
acompanyants no podran accedir
 
3. Els vestidors romandran tancats; els usuaris i usuàries vindran canviats de casa. 
 
4. L’ús de mascaretes és obligatori, excepte en el moment de fer l’activitat. 
Qualsevol desplaçament dins de la instal·lació o quan l’activitat finalitzi hauran de 
portar-la posada obligatòriament. 
 
5. A l’entrada de la instal·lació hi haurà sistemes de neteja i serà obligatori el rentat 
de mans i passar per les catifes de desinfecció de calçat.
 
6. Per a les activitats que es facin a la sala del Gimnàs del Pavelló s’haurà de portar 
una bossa per guardar les sabates i la mascareta. Una vegada hagin guardat el 
material s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic que li posarà el 
monitor/a. Per a les activitats que es facin a la pista s’haurà de portar una bosseta 
per guardar la mascareta. En el cas que portin aigua de casa; l’ampolla haurà 
d’estar sempre dins de la bossa.
 
7. Per a l’activitat de taekwondo portaran una bossa. Quan l’activitat es 
del gimnàs hauran de guardar les bambes, els mitjons i la mascareta dins de la 
bossa i quan l’activitat es faci a la pista hauran de portar dins de la bossa unes 
sabatilles de tela blanca, sense cordons, tipus gimnàstica o kung
canviar-se per iniciar l’activitat. Aquestes sabatilles no les poden portar posades del 
carrer; quan no les portin hauran de fer la classe descalços, sense mitjons. En tots 
dos espais i una vegada hagin guardat el material s’hauran de netejar les mans
gel hidroalcohòlic que hi haurà a la sala o en el cas de la pista serà el monitor/a el 
que ho posi. 
 
8. Qualsevol usuari o usuària que incompleixi aquesta normativa se li podrà denegar 
l’accés al Pavelló. 
 

Gràcies per la vostra col·laboració
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NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE 
TAEKWONDO, EDUCACIO FISICA INFANTIL I 

PREESPORTIVA 

Les persones usuàries que facin les seves activitats al Pavelló Esportiu hauran de 
seguir la normativa establerta en aquest document i totes les ordres estatals, 
autonòmiques i locals de prevenció de la COVID-19. 

1. L’accés al Pavelló Esportiu es farà per la porta principal i la sortida per la porta 
d’emergència de la instal·lació que es troba al costat del frontó. 

2. Les persones usuàries esperaran fora del Pavelló i només podran accedir tots 
junts i amb el monitor/a responsable de l’activitat. Es demana màxima puntualitat, 
una vegada entri el grup no es podrà accedir a la instal·lació. Els pares, mares i/o 
acompanyants no podran accedir-hi en cap cas. 

3. Els vestidors romandran tancats; els usuaris i usuàries vindran canviats de casa. 

4. L’ús de mascaretes és obligatori, excepte en el moment de fer l’activitat. 
t dins de la instal·lació o quan l’activitat finalitzi hauran de 

la posada obligatòriament.  

5. A l’entrada de la instal·lació hi haurà sistemes de neteja i serà obligatori el rentat 
de mans i passar per les catifes de desinfecció de calçat. 

r a les activitats que es facin a la sala del Gimnàs del Pavelló s’haurà de portar 
una bossa per guardar les sabates i la mascareta. Una vegada hagin guardat el 
material s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic que li posarà el 

les activitats que es facin a la pista s’haurà de portar una bosseta 
per guardar la mascareta. En el cas que portin aigua de casa; l’ampolla haurà 
d’estar sempre dins de la bossa. 

7. Per a l’activitat de taekwondo portaran una bossa. Quan l’activitat es 
del gimnàs hauran de guardar les bambes, els mitjons i la mascareta dins de la 
bossa i quan l’activitat es faci a la pista hauran de portar dins de la bossa unes 
sabatilles de tela blanca, sense cordons, tipus gimnàstica o kung-

se per iniciar l’activitat. Aquestes sabatilles no les poden portar posades del 
carrer; quan no les portin hauran de fer la classe descalços, sense mitjons. En tots 
dos espais i una vegada hagin guardat el material s’hauran de netejar les mans
gel hidroalcohòlic que hi haurà a la sala o en el cas de la pista serà el monitor/a el 

8. Qualsevol usuari o usuària que incompleixi aquesta normativa se li podrà denegar 
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Les persones usuàries que facin les seves activitats al Pavelló Esportiu hauran de 
seguir la normativa establerta en aquest document i totes les ordres estatals, 

1. L’accés al Pavelló Esportiu es farà per la porta principal i la sortida per la porta 

2. Les persones usuàries esperaran fora del Pavelló i només podran accedir tots 
junts i amb el monitor/a responsable de l’activitat. Es demana màxima puntualitat, 

. Els pares, mares i/o 

3. Els vestidors romandran tancats; els usuaris i usuàries vindran canviats de casa.  

4. L’ús de mascaretes és obligatori, excepte en el moment de fer l’activitat. 
t dins de la instal·lació o quan l’activitat finalitzi hauran de 

5. A l’entrada de la instal·lació hi haurà sistemes de neteja i serà obligatori el rentat 

r a les activitats que es facin a la sala del Gimnàs del Pavelló s’haurà de portar 
una bossa per guardar les sabates i la mascareta. Una vegada hagin guardat el 
material s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic que li posarà el 

les activitats que es facin a la pista s’haurà de portar una bosseta 
per guardar la mascareta. En el cas que portin aigua de casa; l’ampolla haurà 

7. Per a l’activitat de taekwondo portaran una bossa. Quan l’activitat es faci a la sala 
del gimnàs hauran de guardar les bambes, els mitjons i la mascareta dins de la 
bossa i quan l’activitat es faci a la pista hauran de portar dins de la bossa unes 

-fu, que hauran de 
se per iniciar l’activitat. Aquestes sabatilles no les poden portar posades del 

carrer; quan no les portin hauran de fer la classe descalços, sense mitjons. En tots 
dos espais i una vegada hagin guardat el material s’hauran de netejar les mans amb 
gel hidroalcohòlic que hi haurà a la sala o en el cas de la pista serà el monitor/a el 

8. Qualsevol usuari o usuària que incompleixi aquesta normativa se li podrà denegar 


