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Barcelona, 17 de juliol de 2020 
     

  
 

Benvolgudes famílies: 
 
Ens complau anunciar-vos que des d’avui, s’obre el període de renovació de les 

Activitats Extraescolars dels vostres fills/es pel curs 2020-2021, exclusiu només per tots 
aquells participants que hagin estat realitzant activitat fins el passat 13 de març de 
2020. 

 
Per renovar la plaça, haureu d’omplir i enviar aquest FORMULARI abans del 

30 de juliol de 2020 (inclòs). 
 
En cas de no tenir la vostra resposta en el termini indicat, entendrem que NO 

esteu interessats en la continuïtat i que deixeu disponible la plaça. 
 
L’oferta inicial d’horaris és la mateixa que al curs 2019 - 2020 i sempre en funció 

del curs al que promocionen. 
 
La direcció es reserva el dret de possibles canvis d´horaris si es presenten 

incompatibilitats d´última hora a l´àmbit escolar, per disponibilitat d´espais i/o per seguir 
les disposicions sanitàries i del Govern per respectar totes les mesures oficials de 
seguretat, prevenció i salut. 

 
Al mes de setembre, es publicarà la informació relativa als grups formats amb les 

dates d’inici de l’activitat, les tarifes definitives (en la mesura del possible es mantindran 
les del curs 19-20) i la normativa interna de funcionament, supeditada a les directrius per 
COVID-19 de les diferents entitats oficials (Federacions, Consell Escolar de l’Esport de 
Barcelona, Departament de Benestar i Familia,...) i del Ministeri de Sanitat. 

 
La matricula de 25€ us vindrà domiciliada durant el mes de setembre de 2020 i 

només es tornarà en cas de no poder formar grup per un mínim d’inscrits. 
 
A partir de setembre, s’obriran les inscripcions per a nous inscrits en funció dels 

grups formats i les places disponibles. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
     

Equip Directiu Col·legi Jesús-Maria SG 
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