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Benvolgudes famílies, 

 

S’apropa el mes d’octubre i com és habitual a la nostra escola, es posa en 

funcionament l’activitat de natació.  

Esperàvem tenir informació escrita per part del Poliesportiu, concretant com 

es desenvoluparà l’activitat, davant la situació de pandèmia. Però, donat que 

queda pot temps, us avancem algunes de les mesures que es posaran en 

marxa: 

▪ El Poliesportiu habilitarà dos vestuaris per cada grup estable.  

▪ Garanteix la neteja i desinfecció de totes les seves instal·lacions. 

▪ Els monitors portaran mascareta. 

▪ L’alumnat haurà de portar mascareta pels passadissos.  

▪ Els grups estables d’alumnes no tindran contacte amb altres grups. 

Quan ens arribi més informació, us la farem arribar.  

Aquest curs, l’Escola no creu convenient realitzar l’activitat de natació del 

Parvulari (P3, P4 i P5), ja que seria difícil controlar l’accés de les famílies i 

conservar el grup estable. L’activitat de natació serà substituïda per l’activitat 

complementària de Psicomotricitat, que es portarà a terme a l’escola.  
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De 1r a 6è de Primària, la natació començarà el dia 1 d’octubre amb el 

mateix horari dels cursos anteriors:  

Nivells  Dia  Hora 

Cicle Mitjà (3r i 4t)   Dimarts   De 10:00 a 10:40  

Cicle Superior  (5è i 6è) Dijous De 10:00 a 10:40 

Cicle Inicial (1r i 2n)   Divendres De 10:00 a 10:40 

  

L’Activitat d’Educació Física es desenvoluparà de la forma i calendari 

habitual, però sense fer servir els vestuaris de la pista.  

Cal que comuniqueu al tutor/a, mitjançant agenda, el més aviat possible,si el 

vostre fill/a no realitzarà l’activitat de natació.  

 

Donada la situació, hem cregut convenient modificar els rebuts. Al mes 

d’octubre es passarà l’import corresponent als llibres de text i assegurança 

escolar i al novembre, la natació.  

 

 

 

 

Salutacions. 

 

ESCOLA AZORIN SCCL 

23 de setembre de 2020 


