
 

 

COMUNICAT RESPECTE A L’ESTAT  DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ANUNCIAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

Aquest 29 d’octubre de 2020, la Generalitat ha anunciat el tancament d’activitats extraescolars 

entre altres mesures pel control epidemiològic de la Covid-19. Concretament  es tanquen totes 

les activitats extraescolars, menys aquelles que es facin al centre escolar i mantinguin el mateix 

grup de convivència que a l’escola sense barrejar-se amb altres  grups bombolla.  

Per aquestes circumstàncies l’Associació Dinàmic comuniquem que: 

1. Es mantenen aquelles activitats on es poden reorganitzar infants d’un mateix grup bombolla 

o de convivència. En aquest cas només es podrà mantenir l’activitat de PATINATGE només 

per les participants de 1r B. La resta de participants d’aquesta activitat no tindran 

possibilitat de continuar fins a nou avís.  

Els i les participants de ROBÒTICA rebran una segona comunicació amb la possibilitat de 

continuar l’activitat en un altre format.  

2. La resta de les activitats extraescolars i participants de l’escola passaran a format d’acollida 

de tarda i fins a nou avís no es realitzarà cap contingut relacionat amb la pròpia extraescolar. 

Tot i així, els i les infants podran seguir venint en aquesta franja horària de tarda i les famílies 

podran venir a recollir-los a les 18.00h. IMPORTANT: les famílies d’Iniciació al Balls i de Judo 

també hauran de venir a recollir als seus fills/es a l’escola i no al recinte on habitualment es 

feia l’activitat. 

Aquest canvi a format d’acollida de tarda te coma finalitat poder garantir la normativa vigent, 

sobretot en relació al manteniment de la distància entre infants dels diferents grups estables 

que participen.  Aquest format es mantindrà coma mínim durant les properes dues setmanes.  

3. Durant la setmana vinent, us proposarem una alternativa d’extraescolars en format grup 

estable/bombolla que segueixi complint amb la normativa vigent i que estarà obert a tots i 

totes les infants de l’escola. Actualment aquesta alternativa la estem construint amb 

l’AFA/AMPA i la direcció del centre. 

 

Aprofitem per agrair la confiança dipositada en la nostra entitat per part de totes les famílies.   

 

Equip directiu  
Associació Dinàmic 

 

Barcelona, 30 d’octubre de 2020 


