
  

 
EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021 COVID 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Ja tenim el programa de les activitats extraescolars que es faran aquest trimestre malgrat              
les dificultats que hem tingut per organitzar-ho a causa de la Covid-19. No són les que ens                 
hagués agradat oferir, teníem una proposta molt més àmplia i variada però la deixem              
pendent per quan les coses millorin. 
 
A causa de la situació de pandèmia, no es podrà fer cap activitat al migdia en el recinte                  
escolar, tot i així hem pogut programar dues activitats en horari de tarda: PISCINA i               
ESPORT ESCOLAR 
 
Començarem, si no hi ha cap canvi d'última hora, el divendres 2 D’OCTUBRE. 
 

● L'activitat de piscina té un nombre limitat de places i per aquest motiu s'ha decidit               
que si el nombre d'inscrits supera la ràtio de la qual disposem, farem un sorteig entre                
totes les inscripcions 

 
● Recordeu que les activitats de Multiesport (1r-3r) i Iniciació esportiva (P4-P5) tenen            

un preu reduït perquè formen part del Pla Local per l’Esport (subvencionat per             
l’Ajuntament de la Garriga). Amb aquestes activitats es vol impulsar l’esport           

amb uns criteris respetuosos i saludables, de manera lúdica, potenciant la           

coeducació i el joc en equip.  

 

*Cada any, l’Ajuntament organitza per l’activitat de MULTIESPORT(1r-3r)        

unes jornades esportives dissabtes al matí en les que hi participen totes            

les escoles que fan aquesta activitat extraescolar. Aquest any amb la situació            

d’excepcionalitat que vivim, encara no podem dir si es durà a terme o no. Us               

mantindrem informats  

 

INFORMACIONS A RECORDAR: 
 
Les activitats es cobraran a través de la TPV de l’escola (pagament trimestral excepte              
Multiesport que és mensual).  
 
Si necessiteu comunicar alguna informació important de tipus mèdic o educatiu, si us plau,              
poseu-vos en contacte amb els monitors de les activitats. 
 
Les dues activitats tenen un protocol de covid per poder realitzar-la i accedir a la instal.lació                
pertinent (informació que ja us farem arribar). Aquest any, les activitats d’esport escolar es              
faran al pavelló municipal de Can Violí. 
 

 



  

 
EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021 COVID 
 
INSCRIPCIONS !! 
 
Aquest any, per la situació en la qual vivim i per tal de facilitar les inscripcions a les famílies                   
es faran telemàticament. Us adjuntem el formulari per poder fer la inscripció. El termini              
d’inscripcions serà de dilluns 21 a dimecres 23 de setembre. 
  
Per a qualsevol dubte, el mail de contacte és extraescolars.tagamanent@gmail.com i           
afa@escolatagamanent.cat (aquest any no ens podem trobar a l’espai AFA com d’altres            
anys. Ja us farem saber com ho farem) 
 
 
HORARI  
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

    fins les 16:30   

De 16:20h a 
17:45h 

Multi Esport 
1er-3er  Multi Esport 

1er-3er   

de 16:30 a 
17:45h 

Iniciació 
esportiva P4-P5     

17:30-18:15     Piscina P3-6è  

 
 
 
 
PREUS orientatius  

Piscina: 
P3-P5: 46,58€ /trimestre  
1er-6è: 41€ /trimestre 

 

Esport 
Escolar 

15€ /trimestre (inclou 2 
dissabtes) 

MultiEsport: 

15€/mes 1 dia/setmana - 
20€/mes 2 dies/setmana (23 
dissabtes) 

 
+4€ assegurança obligatòria anual a 
Esport i Multiesport 

 
Esperem que tots els nens i nenes puguin gaudir-ne! 
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