
 

                                                      ESCOLA SANTA ANNA 
CURS 2020/21 

  

    
    

 

Degut a l’actual normativa sanitària marcada per la Generalitat, us oferim una 

alternativa per a que els vostres fills i filles puguin seguir gaudint de les activitats 

extraescolars amb el compliment de les mesures sanitàries i a partir del 16 de novembre.  

 

Graella d’activitats estructurada per grups de convivència*:  
 

 

 

*MOLT IMPORTANT: només es podrà iniciar una activitat si tots/es els/les participants són del 

mateix grup escolar bombolla/estable. No es podran barrejar infants de diferents aules. Es 

consensuarà amb l’AMPA i l’Escola cadascuna de les activitats per garantir que disposem de 

l’espai adequat per a dur-la a terme. 
      

NOVA ACTIVITAT PER DEMANDA: si un grup de famílies del mateix grup bombolla/estable està 

interessat en una activitat i dia específic no indicat en aquesta graella, podeu contactar amb nosaltres 

per poder-la iniciar l’abans possible.  S’haurà de confirmar un mínim de 7-8 participants. 

 

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 
 

Cal omplir abans de l’11 de novembre aquest formulari:  

FORMULARI EXTRAESCOLARS BOMBOLLA 
 

Entre el 12 i 13 de novembre ens posarem en contacte via e-mail 

per informar-vos de l’inici de l’activitat o de la seva cancel·lació. 
 

En cas de cancel·lació i com alternativa , si esteu interessats/des 

en un format d’acollida de tarda també ho podreu comunicar en el 

mateix formulari. 

 

CONSULTES 
 

extraescolars@viudinamic.org      

657.548.800 (de 16h a 18.30h)  - 651.181.244 (de 9 a 15h)  

    

 

 

 

 

 

Horari           

de 16:30 

a 17:45 h 

 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 INICIACIÓ FUTBOL 

Només grups 

bombolla d’infantil 

 

GUITARRA 
Només grups 

bombolla de Primària 

 

BALLS MODERNS 
Només grups bombolla 

de Primària 

 

INICIACIÓ ALS 

BALLS MODERNS 

Només grups 

bombolla d’infantil 

 

JUDO 
Només grups 

bombolla de Primària 

 

PATINATGE 
Només grups 

bombolla de Primària 

 

INICIACIÓ 

ESPORTIVA 
Només grups 

bombolla d’infantil 

 

PATINATGE 
Només grups 

bombolla de Primària 

 

JUDO 
Només grups 

bombolla de Primària 

 

BALLS MODERNS 
Només grups 

bombolla de Primària 

 

MÓN MÁGIC 
Només grups 

bombolla d’infantil 

 

 

 

QUADRE DE PREUS 

Preu per                     

activitat 

Socis de 

l’AMPA 

NO socis        

de l’AMPA 

19,00€ 21,85€ 

10% de descompte per famílies  nombroses 

des del primer usuari . 

10% per al segon germà/na I  consecutiu/va. 

Descomptes no acumulables. 

 

                                                       ACTIVITATS PER GRUPS ESCOLARS ESTABLES O DE CONVIVÈNCIA 
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https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/ConfirmacióExtraescolarsBombolla20202021EscolaSantaAnna

