
La informació que conté aquest document es part de la informació entregada prèviament al responsable del grup escolar que es farà 
càrrec de l’estada a qualsevol de les Cases de Colònies d’Edulònia – English Summer S.A. En atenció als protocols establerts per les 
instal·lacions juvenils, aquest document s’incorporarà al contracte de reserva dels serveis pressupostats per Edulònia al titular del 
grup escolar durant els dies indicats al mateix contracte.

El responsable del grup escolar és la persona representant de l’escola que signa el contracte, o en cas d’absència, la persona delegada 
que se’n farà càrrec presencialment dels infants o joves durant els dies contractats. Serà aquesta persona la que, abans de l´inici de 
l´estada, haurà de signar la present declaració.

Documentació rebuda. Al firmar aquest document com a responsable del grup escolar, declaro estar informat sobre (1) les 
condicions de contractació indicades al contracte, (2) el seu pressupost, (3) les normes de seguretat i d’higiene adoptades 
a la casa de colònies pels protocols del COVID19, i (4) les normes d’ús de les instal·lacions. Declaro haver rebut una còpia 
de cada document indicat.

Coneixement del context de Pandèmia. Declaro ser coneixedor/a del context de pandèmia provocada per la COVID19 i 
accepto les circumstàncies i riscos inherents que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’estada 
i les activitats que es puguin realitzar. Així mateix, entenc com a representant de l’escola, que l’entitat Edulònia no és 
responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’estada, en la prestació dels 
seus serveis contractats.

Compliment de mesures. Al signar aquest document, em comprometo com a responsable del grup escolar, a fer complir 
als alumnes de la meva escola les normes rebudes per part de la casa de colònies, així com les generals de protecció 
aplicades en l’àmbit escolar (ús de la mascareta, distanciament i higiene de mans).

Autorització dels tutors. A efectes de compliment normatiu, declaro com a responsable del grup escolar, que l´escola 
disposa de la preceptiva autorització dels tutors dels menors per la sortida escolar. Tanmateix, en aplicació dels protocols 
COVID19, declaro que l’escola també disposa de la declaració responsable dels tutors sobre simptomatologia i contactes 
previs dels alumnes. Aquesta informació no serà demanada per la casa de colònies, però ha de estar en disposició de 
l’escola per la traçabilitat sanitària.

Traçabilitat. Com a complement als protocols COVID19, hem comprometo com a responsable del grup escolar, a informar 
a la casa de colònies si es confirma posteriorment algun cas positiu de COVID19 entre l’alumnat assistent, durant els 
següents 10 dies de l´estada, a efectes de poder alertar al personal que ha estat amb contacte estret. Aquesta informació 
serà tractada amb total confidencialitat per part de la casa de colònies.

NOM DEL GRUP: CASA:

Consentiment informat. Declaració del responsable del GRUP ESCOLAR en les estades a les 
cases de colònies d’Edulònia durant la situació de la Pandèmia COVID19.

Nom i cognoms del Responsable:

Telèfon de contacte*:

DNI:

Signatura del Responsable del grup durant l´estada:

Data Signatura

Dates de l’estada,

* Només per a ús de contacte per seguir traçabilitat

Inici: Final:


