
 

Benvolgudes famílies, 

Ens plau publicar l’oferta d’activitats extraescolars per al curs 2020-2021. 

Donada la situació actual, cal fer especial esment a que totes elles han estat 

redissenyades per adequar-nos a la nova situació. Cadascuna d’elles seguirà la 

normativa i recomanacions que regeix el departament d’educació respecte les mesures 

de seguretat amb el COVID. 

A la pàgina d’informació general trobareu dates dels vostre interès, la normativa d’altes 

i baixes i els terminis de pagaments de quotes i matrícula. 

La proposta d’activitats està organitzada per tipologies: serveis, idiomes, activitats d’arts 

escèniques i expressió corporal , reforç acadèmic, activitats esportives, activitats per 

descobrir noves habilitats, activitats musicals i activitats en família. En total l’oferta 

d’aquest any engloba més de vint activitats que al llarg del curs esperem donin vida a 

espais i racons de l’escola més enllà de l’horari escolar. 

Per tal de formalitzar la matricula cal que ompliu el full d’inscripció i el porteu a la 

secretaria de l’escola durant el període general d’inscripció i matrícula que comença 

dilluns 14 de setembre. El full d’inscripció us el podeu descarregar de la pàgina web o 

demanar-ho a la recepció de l’escola. 

Recordeu que l’escola es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim 

d’inscripcions. 

Pel que fa a l’activitat de natació, el període de matrícula per a les famílies que estaven 

matriculades el darrer trimestre del curs passat i els infants de la llar  comença el 14 de 

setembre, per estricte ordre d’arribada de la sol·licitud. A partir del 21 de setembre 

podran formalitzar matrícula la resta d’alumnes. 

El servei de ludoteca comença el 14 de setembre i el servei d’acollida matinal d’infantil 

i primària, el 15 de setembre. La resta d’activitats extraescolars tenen previst iniciar-se 

a partir de l’1 d’octubre. 

La darrera setmana de setembre es publicarà al suro d’extraescolars del hall i a 

Educamos el calendari definitiu i l’anul·lació de qualsevol activitat si s’escau. 

Només ens resta recordar-vos que estem oberts a qualsevol proposta que es pugui 

portar a terme i que tingui un seguiment mínim de participants. Esperem que gaudiu de 

les activitats proposades i us desitgem un bon curs. 
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