
 
 

NOTA INFORMATIVA INSCRIPCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Benvolgudes famílies, 
 
En primer lloc agrair-vos la paciencia. Tot i les dificultats organitzatives a causa de les               
mesures sanitàries i de seguretat en les circumstàncies actuals, ja tenim l’oferta d’activitats             
extraescolars per aquest curs 2020-2021, on es preveu mantenir gairebé totes les activitats             
amb algunes novetats que a continuació us detallem. 
 
- Futbol, s’oferta una segona hora atès el volum d’alumnes inscrits anys anteriors. 
- Escacs i ioga, es feien al migdia, passen a la tarda, a petició de l’escola. 
- Percussió: s’oferta grup de primària i grup d’infantil. 
- Piscina: Es disposa de només 8 places per infantil (P3-P4-P5) i 18 per primària.  
(S’ha reduït l’oferta de places d’aquesta activitat per complir amb l’aforament permès als             
centres esportius municipals.) Com alternativa CET10 oferta el mateix día l’activitat d’... 
- Iniciació a L’ESPORT pels alumnes d’Infantil (P3-P4-P5). 
- Ludoteca: resta pendent la confirmació del servei esporàdic, s’està valorant per tal de              
complir amb les mesures de seguretat necessàries respectant el grup bombolla. 
 
El tràmit de la inscripció s’ha de fer telemàticament. Llegiu atentament la nota i trobareu               
a sota els enllaços, on veureu que són dues inscripcions diferents, en funció de les entitats                
que ho gestionen. 
 

- Grup Verd-Altres entitats: activitats ofertades per diferents entitats col·laboradores. 
- Grup Blau- CET10: activitats ofertades per l’entitat CET10. 

 
El període per fer la inscripció és del 18 al 28 de setembre. 
 
L’inici de les activitats és a partir del dilluns 5 d’octubre. 
 
L’inici de les activitats quedarà subjecte a un nombre mínim d’inscripcions.  
Els espais on tenen lloc les activitats podran canviar en funció del nombre de participants. 
Algunes activitats s’oferten en grups diferents, per complir amb les mesures de seguretat.  
 
Les altes i baixes a les activitats s’hauran d’informar abans del dia 20 del mes en curs, 
comunicant per correu electrònic a l’entitat i amb còpia al correu 
extraescolarsafapoblenou@gmail.com. A partir del dia 20, totes les noves altes o baixes, es 
tramitaran al mes següent. 
 

● En el cas que s’hagi de suspendre l’activitat per aïllaments de covid, es farà 
l’abonament de la part proporcional de la quota.  
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● Les activitats que utilitzin materials, finalitzaran uns minuts abans per fer la 
corresponent desinfecció. No obstant això, els alumnes estaran acompanyats del 
monitor fins a la porta de sortida.  

 
Les sortides del centre es faran de forma esglaonada per respectar el distanciament social. 
 
IMPORTANT: Per fer la inscripció hem de tenir en compte els 2 grups: 
 
Grup verd: Activitats lúdico-esportives ofertades per altres entitats col·laboradores. 
 
Per tramitar la inscripció a les activitats del grup verd haureu d’emplenar el següent 
formulari https://forms.gle/aqThvsgrBMvqQkje7 
 

CLUB ACCIÓ 

SANT MARTÍ 
60m KARATE P4-6è 21,00€ Dimarts 

OMAR KATTAN 60m PERCUSSIÓ P3-6è 15,00€ 
Dimarts i/o 

divendres 

CENTRE. ENSEN. 

MUSICA. BCN 
60m INSTRUMENTS 1r-6è 28,00€ Dimecres 

AMB CLASSE 60m IOGA (infantil) P3-P5 19,00€ Dimecres o dijous 

AMB CLASSE 60m IOGA (primaria) 1r-6è 19,00€ Dimecres o dijous 

ESC. ESCACS 60m ESCACS P3-6è 18,00€ 
Dijous i/o 

divendres 

 
L’AFA Poblenou facilitarà la llista de preinscripció resultant a les entitats col·laboradores, i 
posteriorment cada entitat gestionarà amb les famílies la formalització de la inscripció i 
forma de pagament. 
 

● LUDOTECA/ ACOLLIDA .De moment, només podem oferir els serveis d'acollida de 
8-9h (Susanna) i/o de ludoteca (CET10) a la tarda 16'30-17'30h d’ús REGULAR.  
Es pot demanar fins dijous per donar l'alta a la setmana següent.  

 
Estem treballant per poder oferir l’ús ESPORÀDIC d'aquests serveis. Si interessa tenir la 
possibilitat d'aquest servei, seleccioneu al formulari l’ opció  "interessa ús esporàdic". 
 
https://forms.gle/6dNBuwJpFND4XyCz8 
 
 
 
 
 
Grup blau: Activitats lúdico- esportives ofertades per l’entitat CET10 
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Per tramitar la inscripció a les activitats del grup blau CET10 haureu d’accedir al següent 
enllaç.  
https://escolapoblenou.afagest.com/#/ (més informació en document que s’adjunta amb 
aquesta nota, anomenat  CET10- TUTORIAL POBLENOU ) 
 
*Per a les famílies que no disposin de connexió a internet, podran connectar-se a la xarxa wifi de l’escola o bé a 
la xarxa wifi de CET 10 , a les seves oficines, per tal que puguin formalitzar la inscripció. Demaneu informació al 
local de  l’Afa. 
 

60

m 
CET 10 BALLEM P3-P5 Dilluns 14,05€ 

75

m 
CET 10 

FUTBOL SALA 

INICIACIÓ 
P5-2n Dilluns + Dimecres 21,45€ 

75

m 
CET 10 

FUTBOL SALA 

COMP. 
3r-6è Dilluns + Dimecres 32,50€ 

60

m 
CET 10 FUNKY 1r-6è Dilluns + Divendres 21,15€ 

60

m 
CET 10 JUMPINGCLAY ART 1r-6è Dilluns 26,00€ 

90

m 
CET 10 PATINATGE URBÀ P5-6è Dimarts 18,85€ 

60

m 
CET 10 GRAN REPTE KIDS 1r-6è Dimecres 14,05€ 

60

m 
CET 10 DIBUIX ARTÍSTIC 1r-6è Dimecres 20,50€ 

60

m 
CET 10 PISCINA P3-6è Dijous 42,00€ 

60

m 
CET 10 RÍTMICA 1r-6è Dijous 14,05€ 

60

m 
CET 10 

INICIACIÓ A 

L'ESPORT 
P3-P5 Dijous *21.45€ 

A confirmar preu exacte* 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 
Atentament,  
AFA Poblenou 

3 

https://escolapoblenou.afagest.com/#/

