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Actualment, encara no disposem de la informació definitiva sobre l’activitat de piscina ja 
que aquesta depèn del Patronal Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca. Per tal de 
donar informació rellevant sobre l’activitat a tots aquells que no sapigueu com funciona 
enviem aquest comunicat. Una vegada tinguem informació oficial sobre el funcionament i 
organització per part del Patronat Municipal d’Esports ens posarem en contacte amb els 
inscrits. 

 
El Patronat Municipal d’Esports ens ofereix unes places de piscina a preus d’AMPA pel 

curs 2021/2022. 

 

Les places ofertes són per a: 

- P3,P4,P5 (Infantil) de 17h a 18h els Dimarts 

- De 1er a 4rt (Primària) de 18h a 19h els Dimarts 

 
Aquells alumnes que han cursat l’extraescolar tenen prioritat de plaça. 

 
 

Aquesta activitat es durà a terme d’Octubre a Maig (ambos inclosos), al poliesportiu 11 de 

Setembre de la nostra població. Els pares s’encarregaran de portar i recollir als seus fills de les 

instal·lacions. 

 
El cost de l’extraescolar de natació, curs 2021/2022, serà: 

-Infantil 145 euros/curs 

-Primària 125 euros/curs 

 
Aquest import es lliurarà en un sol pagament, per transferència, al compte de l’AMPA; i sempre 

una vegada rebuda la confirmació d'assignació de plaça. Degut a la situació sanitària actual no 

podem facilitar la data en la que es realitzarà el pagament. Tan aviat com tinguem tota la 

informació per part del Patronat Municipal d’Esports informarem de com es procedirà a 

realitzar l’activitat. 

 
Es sol·licita per part dels pares dels nens que faran l'extraescolar de piscina, el compromís de 

col·laborar (d'acord amb una rotació de responsables establerta si es precisa segons les 

mesures vigents) amb el servei de vestuari i dutxes, per tal de facilitar i garantir el bon 

funcionament. 

 
Els pares que no vulguin assumir aquest compromís, els seus fills no podran fer dita activitat. 

La informació més detallada es facilitarà en la reunió corresponent al setembre. D’igual forma, 

informem que el no compliment del compromís establert pot provocar l’expulsió de l’alumne 

de l’activitat. 
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Per inscriure a un alumne, serà imprescindible que presenti el Certificat de Delictes Penals de 

l’adult que l’acompanyarà (el certificat es pot demanar via Internet) i un full de compromís 

signat respecte a la rotació de responsables. 

 
És possible que aquells alumnes inscrits nous hagin de fer una prova de nivell obligatòria, es 

podrà fer qualsevol dia i hora en les que estiguin obertes les instal·lacions. Una vegada 

confirmada la plaça us informarem més al respecte de la prova de nivell. 

 

D’altra banda, informar-vos que els dimarts la nostra escola compartirà el curset amb altres dos 

col·legis. 

 
En cas de baixa del participant l’AMPA retornarà els diners de la següent forma: 

 
 

-Abans del 20 de Setembre: 100% quota inscripció 

-Fins al 20 de Febrer. La part proporcional del curset realitzat, sempre presentant el full 

de baixa de pagament (facilitat per l’AMPA), i abans del dia 20 de cada mes. 

-A partir del 20 de Febrer NO es retornarà cap import. 
 

La data d’inscripció per aquesta activitat del curs 2020-2021, és del 5 al 19 de juny, a partir de 

les 00h via l'enllaç d’inscripció d’extraescolars.  

En el cas pels alumnes de p3 al curs 2021-2022, és del 19 al 30 de juliol, a partir de les 00h 

responent el mateix l’enllaç.  

Les places s’assignaran per ordre d’arribada. No s’acceptaran inscripcions rebudes abans de la 

data establerta i només s’acceptaran inscripcions rebudes a través d'aquest enllaç. 

 
Aquells alumnes que inicialment, per nombre de places, no puguin ser inscrits, seran inclosos 

en una llista d’espera per ordre de presentació de la inscripció, per possibles places vacants que 

puguin quedar, o una possible ampliació d’oferta per part del Patronat aquest any. 

 

Volem informar als nous alumnes de p3 que l’any passat el Patronat va decidir no ofertar per 

aquesta franja d’edat, i no es va poder oferir finalment.  Us donarem informació tan aviat 

sapiguem més.  

 
Atentament, l’AMPA. 

 
 

 
  Amb la col.laboració de l' 


