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1. PRESENTACIÓ  

Benvolgudes famílies, 

En aquest document us informem al detall de tot el què haureu de tenir en compte sobre 

el funcionament, mesures i altres indicacions en les trobades finals de cada un dels grups 

d’extraescolars organitzades per l’Ampa.  

Aquest curs la diada final estarà programada en dos caps de setmana diferents, dies 12 

i 19 de juny, d’aquesta forma volem reduir i evitar possibles aglomeracions a les 

entrades i sortides de l’escola. L’accés a les trobades quedarà limitat a la família més 

propera (pares, mares i/o tutors legals i germans/es).  Al pati s’hauran de respectar les 

diferents zones delimitades per reduir les interaccions (participants-públic). A l’entrada 

hi hauran dispensadors de gel hidroalcohòlic per fer-ne ús i heu de portar en tot moment 

la mascareta ben posada, els participants en podran prescindir quan realitzin l’activitat 

(menors de 6 anys no és obligatori el seu ús).   

Durant aquestes trobades finals realitzarem les fotografies oficials de tots els grups que 

composen les nostres activitats i què us farem arribar un cop haguem finalitzat tots els 

actes d’aquest curs 2020-21.  

Els i les participants de patinatge què van demanar la cessió dels patins, al finalitzar 

l’activitat hauran de retornar-los (després des de l’AMPA realitzarem el retorn de les 

quanties corresponents al lloguer del material).  

A continuació, us facilitem els horaris i la distribució de les activitats. Veureu que deixem 

un interval de 20 minuts entre les activitats per realitzar l’entrega d’obsequis, aprofitar 

pels comiats entre companys/es i per a que els participants puguin fer-se la fotografia 

corresponent i així tenir un record de la seva participació a les extraescolars.  

PREINSCRIPCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL PROPER CURS 2021-22 

A finals de curs rebreu informació relacionada amb les preinscripcions per si esteu 

interessats/des i poder reservar la plaça de cara a la propera temporada. Us informarem 

de les activitats què oferirem, dies en que es realitzaran i les franges horàries.  



 

2. DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS DURANT LES ACTIVITATS 

LA CIRCULACIÓ A LES ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA HAN DE SER FLUIDES I 

SEMPRE PEL COSTAT DRET. 

 

 RECOMANACIONS MATERIAL DELS PARTICIPANTS 

- Cantimplora d’aigua (ja omplerta de casa).  

- Recipient per guardar mascareta (durant l’activitat). 

- Roba esportiva o la vestimenta específica segons l’activitat què realitzin.  

- Gorra o crema solar.  

ENTRADES 

I 

SORTIDES 



 

3. PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS A LA DIADA 

DISSABTE 12 DE JUNY 

MATÍ 

ACTIVITAT HORARI ESPAI 

INICI BÀSQUET 9:00-9:50h Pista A 

BÀSQUET BENJAMÍ 9:00-9:50h Pista B 

BÀSQUET ALEVÍ 10:10-11:00h Pista A 

MULTI ESPORT 11:20-12:10h Pista A i B 

ZUMBA INFANTIL 12:30-13:20h Pista A 

ARTS PLÀSTIQUES 12:30-13:20h Pista B 

 

 

TARDA 

ACTIVITAT CURSOS HORARI ESPAI 

TAEKWONDO 

1r TORN  
P4, P5 i 1r 18:00-18:50h Pista A i B 

TAEKWONDO 

2n TORN 

2n, 3r, 4t, 5è i 

6è 
19:10-20:00h Pista A i B 

 



 

DISSABTE 19 DE JUNY 

MATÍ 

ACTIVITAT HORARI ESPAI 

INICI FUTBOL 9:00-9:50h Pista A i B 

FUTBOL BENJAMÍ 10:10-11:00h Pista A i B 

FUTBOL ALEVÍ 11:20-12:10h Pista A i B 

FUTBOL CADET 12:30-13:20h Pista A i B 

TEATRE 12:30-13:20h INSTITUT EL CIM 

 

 

TARDA 

ACTIVITAT HORARI ESPAI 

INICI PATINATGE 18:00-18:50h Pista A i B 

PATINATGE I 19:10-20:00h Pista A i B 

 

Gràcies per la vostra participació en les activitats i per la vostra col·laboració durant tot 

el curs! 

Molt bon estiu i recordeu... TOTS SOM AMPA, TOTS SOM CIM! 

 


