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Estimades famílies, 
 
La setmana que ve donem inici a les activitats extraescolars del curs 2021-2022, us recordem el 
dia d'inici i l'horari de cadascuna, també us recordem algunes normes de funcionament per 
tenir en compte al llarg del curs. 
 
Activitats Extraescolars Infantil. 
 
Playkids Infantil (Àngles – P3 a P5): Dilluns i dimecres de 17.00 h a 18.00 h. 
 
Multiesport Infantil (P3 a P5): Dimarts i dijous de 17.00 h a 18.00 h. 
 
 
Activitats Extraescolars Primària. 
 
Bàsquet 1 (1r a 3r de primària): Dilluns i dimecres de 17.00 h a 18.00 h. 
 
Bàsquet 2 (4t a 6è de primària): Dimarts i dijous de 17.00 h a 18.00 h. 
 
Playkids Primària (Àngles – 1r I 2n de primària): Dimarts i dijous de 17.00 h a 18.00 h. 
 
Balls Moderns Primària (1r a 6è de primària): Dimarts i dijous de 17.00 h a 18.30 h. 
 
Patinatge Primària (2n a 6è de primària): Divendres de 17.00 h a 19.00 h. 
 
Mou-te! Primària (1r a 6è de primària): Divendres 17.00 h a 18.30 h. 

 

 
Normes de funcionament i punts a tenir en compte. 
 

• Totes les activitats extraescolars de l'escola inicien la setmana del 4 d'octubre. 
 

• Les monitores i monitors recolliran als infants a la seva classe cada dia, recordeu de 
portar el berenar des de casa, de preferència evitar la brioixeria o aliments que no siguin 
nutritius. 

 
• Els dies de pluja es faran totes les activitats. Les activitats a l’aire lliure es reubicaran 

fent ús de les zones cobertes. 
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• Caldrà dur el material adequat per poder realitzar l’activitat (roba esportiva, bambes, 
patins, etc). 

 
• Per l’activitat de Patinatge cada participant portarà els seus patins i les seves 

proteccions (mans, colzes, genolls i casc protector). El material ha d'estar retolat amb el 
nom de cada infant per evitar pèrdues i confusions. 

 
• El fet d’inscriure el seu fill/a a aquestes activitats implica el compromís d’assistir-hi. 

 
• Per tal de realitzar una alta, baixa o modificació un cop ja han començat les activitats, 

cal parlar prèviament amb el coordinador d’extraescolars. 
 

• Les famílies externes a l'escola han de recordar portar la documentació requerida que 
poden sol·licitar a la secretaria (DNI/NIE/Passaport, Còpia de la targeta sanitària de 
l'infant, autorització de recollida i document de domiciliació SEPA). 

 

• El mes de novembre, junt amb la quota mensual, es realitzarà el pagament de la 
matrícula d’inscripció (20,00€). Aquesta matrícula és per alumne i no per activitat. 

 
• Per a les famílies sol·licitants de l'ajuda que ofereix el Pla Esport Escolar de Barcelona, 

s'esperarà a la resolució per fer el recàlcul de la quota mensual a pagar durant tot el 
curs segons l'ajut atorgat. 

 
• Us recordem que encara podeu sol·licitar l'ajuda en el següent enllaç 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/2020000141
3 . La data límit és el 5 d'octubre. 

 
• En cas de canvi de normativa degut al COVID-19, la coordinació d’extraescolars es pot 

veure obligada a adaptar els horaris i lloc de realització de l’activitat, per tal de complir 
les normatives d’aforament i higiene. Aquests canvis seran comunicats prèviament a les 
famílies. 

 
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el coordinador d’extraescolars a 
través del correu extraescolars@luzcasanova.epiaedu.cat 
  
Una abraçada! 
 

Coordinació d’extraescolars 
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