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Benvolgudes famílies, 

L’Escola Esportiva Municipal és un servei que ofereix l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls. El principal 

objectiu és oferir activitats esportives i culturals per als nens i joves del nostre municipi.  

Totes les activitats proposades estan organitzades per l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, en 

col·laboració amb l’AMPA  i el CEIP Pont de l’Arcada. Per dur-les a terme es contracten monitors de 

qualitat que venen d’empreses que ofereixen els seus serveis a molts altres municipis del nostre 

entorn.  

 

INFORMACIÓ COVID. 

Aquest curs 2020/21 és especialment complex a causa de la pandèmia i s’ha treballat a fons, per 

tal de poder oferir unes activitats extraescolars variades com cada any. 

Per tal de respectar els protocols establerts a l’escola s’intentarà que tots els grups s’adaptin al 

màxim als grups bombolla creats a l’Escola. D’aquesta manera s’ha decidit NO OFERIR, 

extraescolars al grup d’Educació Infantil. 

Tots els monitors seguiran els protocols establerts d’higiene i prevenció marcats en cada moment 

pels responsables sanitaris. Seran les mateixes que es facin a l’escola. 

 

ACTIVITATS PREVISTES  
- Activitats esportives: multiesport, futbol, basquet, teatre, hoquei, i patinatge. 

- Altres: anglès, robòtica, Natura i muntanya. 

 

NOVETATS: 

- Com a principal novetat aquest curs està l’Activitat Natura i muntanya, una 

activitat adreçada als infants de cicle mitjà, superior i de l’ESO. 

o És tracta d’una activitat pensada pels dissabte als matins on es volen 

fomentar hàbits saludables i de lleure esportiu i educatiu aprofitant i 

donant a conèixer el nostre entorn natural.  

o És una activitat de dues hores setmanals en grups de 10 participants i 

amb 2 monitors per grup.  
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A TENIR EN COMPTE 

- L’activitat de música és gestionada per l’EMAP i no forma part de l’Escola Esportiva 

Municipal. Al web https://emaltpenedes.wordpress.com/ en trobareu tota la informació. 

- Recordeu que podeu proposar altres activitats, només cal que hi hagi un mínim 

d’inscripcions. 

- Aquest any la pista està en obres i no es podrà utilitzar fins al segon trimestre. 

D’aquesta manera, les activitats que s’hi feien allí, es faran al Centre Cívic fins que la 

pista estigui disponible.  

 

INICI DE LES ACTIVITATS 

Les activitats començaran la setmana del 5 d’octubre. 

 

El dimecres 23 de setembre a les 18 h, farem una reunió informativa telemàtica, per aclarir tots els 

dubtes. Uns dies abans us facilitarem l’enllaç per tal que us pogueu connectar.  

 

HORARIS 

 

• Com cada any, per les activitats que comencin a primera hora, un monitor recullirà els 

infants i els durà a l’espai habilitat per fer l’activitat. El personal de neteja de 

l’ajuntament haurà fet la desinfecció prèvia de l’aula corresponent. Per tal, de 

compensar pèrdues de temps i facilitar el berenar, la primera sessió  tindrà una durada 

de 75 minuts. 

 

INSCRIPCIONS 

- Cal omplir el full d’inscripció i entregar-lo a l’OAC de l’Ajuntament abans del divendres 25 

de setembre.  

- En el moment de la inscripció caldrà pagar els 10 € de la matrícula i aportar fotocòpia de la 

targeta sanitària si és el primer cop que s’inscriu a l’Escola Esportiva Municipal. 

- Sense fer la inscripció i haver pagat la matrícula no es podrà assistir a cap activitat.  

- Cal també adjuntar el full d’autorització per que els infants vagin amb els monitors. 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte  

11:00 – 

13:00 h 

     Natura i 

Muntanya 

16:30 h Multiesport Hoquei 

 

Anglès 

Música 

Teatre/ 

Robòtica 

Patinatge   

17:45 h Futbol Hoquei 

  

Anglès 

Música 

Teatre/ 

Robòtica 

Patinatge  

18:45h Bàsquet  Anglès    
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PREUS (per curs i activitat) 

- Activitats esportives: 70 € 

- Altres: 150 € 

- Matrícula: 10 €  

Especificacions sobre la matrícula: 

- Preu per alumne independentment del nombre d’activitats.  

- Inclou l’assegurança. 

- Els 10 €  de matriculació no es retornen, excepte en cas de que l’activitat no es dugui a 

terme. 

 

BENEFICIS FISCALS 

Els alumnes amb més de dues inscripcions, gaudiran d’un descompte del 50% en la tercera o 

successives. 

Les unitats familiars amb més de dues inscripcions, gaudiran d’un descompte del 25% en la tercera o 

successives. 

 

FORMA DE PAGAMENT 

- Quota de l’activitat: Es farà un càrrec al compte mitjançant domiciliació bancària. 

- Matrícula: En efectiu o targeta en el moment de formalitzar la inscripció. 

 

FRACCIONAMENT 

Cal omplir la sol·licitud que trobareu al full d’inscripció. 

 

 

Atentament, 

Regidories d’Educació i Esports. 

 

Olesa de Bonesvalls, setembre de 2020 


