ESCOLA
DE FUTBOL
Primària i ESO
PATINATGE
ARTÍSTIC

DIES
DIMARTS
DIJOUS

HORARI
17:00 – 18:30

DILLUNS
DIMECRES

17:00 – 18:00

PREU
26€ mes
26€ mes

Infantil - Primària - ESO

KARATE
Infantil - primària - ESO

DIMARTS
DIJOUS

18:30 – 19:30

33€ mes
17:00 – 18:00
DIVENDRES

GIMNÀSTICA
RÍTIMICA

DIMARTS
DIJOUS

Infantil - primària - ESO

17:15 – 18:30

33€
mes
17:30 – 18:30

DIVENDRES
17:00 – 18:30

BATUCADA

GRATIS

DILLUNS

3r Primària fins 4t ESO

L’AMPA serà l’encarregada de el protocol de seguretat:
Ø Pendrá la temperatura als nens/nenes que entrin de fora l’escola
o que surtin i tornin a entrar.
Ø S’encarregarà de posar gel abans de començar l’activitat.

C/ Lluís Borrassà 12 (08019 Barcelona)
Telf.: 933 052 201

Benvolgudes famílies,
Des del col·legi juntament amb l’AMPA volem que les
activitats extraescolars siguin un eix important de l’educació
del nostre alumnat, intentant oferir una oferta d’activitats
que puguin donar resposta a les necessitats que actualment
planteja el desenvolupament integral dels infants.
Aquest any l’AMPA serà la responsable de planificar i
organitzar les activitats extraescolars que es realitzaran al
col·legi.

ESCOLA DE FUTBOL: Aquesta activitat s’ofereix per a
nens/es desde 1r de primària fins a
4t d’ESO
PATINATGE ARTÍSTIC: Adreçat a nens/es des de P3 a 4t
de l’ ESO
GIMNÀSTICA RÍTMICA: Adreçat a nens/es d’Infantil,
Primària i ESO

Esperem que totes les activitats siguin de l’interès dels vostres
fills i filles i que puguin gaudir d’una estona d’esport.

KARATE: Adreçat a alumnes desde P3 a 4t d’ESO

Durant aquest curs es prendran les mesures de seguretat que
marca el Departament d’Educació per tal de garantir la
seguretat de tots els participants envers de la situació actual.

BATUCADA: S’ofereix un grup de percussió per a nens/es
a partir de 3r de Primària

La inscripció a les activitats començarà el divendres 18 de
setembre i finalitzarà dilluns 28 de setembre.
Els alumnes començaran a realitzar les activitats el dia 1
d'octubre , i el 5 d’octubre segons el dia que es realitzi
l’activitat.
Totes les activitats tenen un mínim i un màxim d’inscripcions,
en el cas de que alguna de les activitats no arribi al mínim de
nens/es no es podrà realitzar.
En el cas d’excés de matriculació tindran preferència els
nens/es que ja hagin cursat l’activitat en el curs anterior.
Salutacions cordials,
AMPA

TOTES LES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN A
L’ESCOLA ESTAN OBERTES A TOTS/ES ELS INFANTS
DEL BARRI.
ELS NENS DE FORA DE L’ESCOLA HAURAN DE PAGAR
UNA MATRÍCULA DE 10€

NORMATIVA DE SEGURETAT DAVANT DEL COVID-19
Per tal de poder realitzar les activitats, serà necessari:
• Haver entregat la declaració responsable a l’escola
• L’ús obligatori de la mascareta i una mascareta de recanvi
• Portar una ampolla d’aigua d’ús personal

