
            ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

               CURS 2020/2021 

Benvolguda família Xarau 

Davant la demanda d’algunes famílies sobre les nostres activitats esportives i sobretot veient com els 

nostres nens i nenes es podrien quedar un temps sense extraescolars, finalment decidim posar en 

marxa algunes de les activitats amb certes limitacions per la situació que ens toca viure. 

• NOMÉS es realitzaran activitats a l’aire lliure fins que la situació no canviï 

• Els inscrits/es preferentment hauran de coincidir amb nens i nenes del mateix grup estable 

de l’escola amb les excepcions de 3r i de 6è (cursos amb 2 línies) que podran fer-ho amb altres 

de la mateixa edat (intentarem tot i així mantenir el grup estable). 

• Pels esports d’equip, amb l’objectiu de no coincidir més d’un grup a la mateixa zona d’esport, 

utilitzarem 3 ESPAIS de joc: pista central, pati de l’hort i pati llarg (darrera edifici principal). 

• La sortida serà SEMPRE per la porta de l’hort i es farà per torns en cas de coincidir dos equips. 

Les famílies no podran entrar a l’espai de joc i es recolliran als nens i nenes a les 18:00. 

• El material esportiu serà d’us exclusiu per a l’AFA, no es compartirà amb l’escola i es 

desinfectarà SEMPRE al començar i a l’acabar l’activitat. El líquid desinfectant i el gel de mans 

anirà a càrrec de l’AFA. 

• IMPRESCINDIBLE: Necessitarem un pare o una mare VOLUNTARI de cada grup o equip que 

pugui arribar a l’entrenament 15 min abans del final. Pot ser rotatiu i el necessitem per a 

col·laborar en la desinfecció del material i per  ajudar a que el grup surti controladament. Si 

no aconseguim cap voluntari/a NO ES FARÀ L’ENTRENAMENT d’aquell dia en concret. 

• En cas de pluja avisarem per WhatsApp i s’ha d’anar a buscar als nens i nenes a les 16:30, per 

tant, els dies d’entrenament heu d’estar atents als missatges. NO TENIM CAP ESPAI TANCAT 

on poder esperar-nos !!! 

• Els PAGAMENTS de les activitats esportives es farà aquest any de manera excepcional per 

trimestres per a evitar possibles devolucions en cas d’un altre confinament. 

• De moment NO HI HA COMPETICIONS, la regidoria d’esports no ens ha fet arribar cap 

calendari. 

• Aquest curs i de manera excepcional, el mínim serà de 5 inscrits. Per això és important el 

compliment en termini dels pagaments ja que tindrem menys ingressos que altres cursos. 

• Us recordem que totes aquelles famílies que no tinguin les quotes de cursos anteriors al dia 

no podran inscriure als nens i nenes aquest any (en tot cas, poseu-vos en contacte amb la 

comissió d’extraescolars). 

• Les activitats començaran la setmana del 28 de setembre i el termini d’inscripcions serà fins 

el divendres dia 18 a les 24:00. Únicament es faran INSCRIPCIONS ONLINE !!! 

• Com bé sabeu, cada curs acceptem inscripcions fora de termini; aquest any, necessitem tenir 

els grups estables ben concretats des del principi i per tant, NO ADMETREM INSCRIPCIONS 

FORA DE TERMINI !!!!! 

• L’entrenament es farà rotatiu setmanal alternant la pista principal amb els patis secundaris 

 



• Com a NOVETATS aquest any oferim PATINATGE i TEATRE: 

En elles intentarem mantenir també el grup estable però si cal fer alguna excepció puntual, 

són activitats on és més assequible treballar de manera individual i d’aquesta manera 

mantenir les distàncies. Evidentment es faran a l’aire lliure i la idea és realitzar-les a l’espai de 

la zona d’entrada de l’edifici principal (patinatge) i a la zona lateral del menjador (teatre). 

Segons necessitats podem utilitzar qualsevol altre espai a l’aire lliure sempre sense coincidir 

amb cap altre grup. 

 

1. Pel que fa a la resta d’activitats, actualment no podem oferir POLIESPORTIU (P5) per qüestions 

d’espai i tampoc DESCOBRIM LA MÚSICA ni DANSA CREATIVA, activitats de P3, P4 i P5. 

2. Us recordem que les activitats d’ANGLÈS, ROBÒTICA i DIBUIX s’estan oferint en modalitat 

ONLINE directament amb les acadèmies  

- info@learning-s-cool.com 

- extraescolares@playcodeacademy.com 

- inyetero@gmail.com 

3. TAEKWONDO tampoc la podem oferir per la impossibilitat d’utilitzar el gimnàs de l’escola. 

 

Tanmateix si alguna família desitja alguna activitat de les que no oferim, des de la comissió 

d’extraescolars estem oberts a qualsevol proposta que ens feu arribar sempre que es puguin garantir 

les mesures sanitàries corresponents. Us recomanem que parleu entre el vostre grup estable i si 

arribeu al mínim d’inscrits i també esteu disponibles per a col·laborar en la desinfecció d’espais i 

materials, nosaltres parlaríem amb l’Equip Directiu a veure si es podria tirar endavant l’activitat. 

TAULA DE PREUS I NÚM. DE COMPTE PELS PAGAMENTS / ES95 0182 9770 1702 0003 6464 

ACTIVITAT PREU TOTAL PREU TRIMESTRAL 
FUTBOL 2 dies 195€ 65€ 
FUTBOL 1 dia 120€ 40€ 

BÀSQUET 2 dies 195€ 65€ 
BÀSQUET 1 dia 120€ 40€ 

VOLEIBOL 2 dies 195€ 65€ 
VOLEIBOL 1 dia 120€ 40€ 

POLIESPORTIU només 1 dia 120€ 40€ 
PISCINA 65€ Pagament únic 
HIP HOP 150€ 50€ 

PATINATGE 180€ 60€ 
TEATRE 180€ 60€ 

 

Disculpeu les molèsties per l’endarreriment i els dubtes d’aquest any, la situació és excepcional però 

la nostra AFA i la nostra escola també ho són. Gràcies a tothom qui ja s’ha ofert a col·laborar!!! 

-Comissió extraescolars AFA Xarau- 
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